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JAPONIJOS PREMJERAS PAKEITĖ 
BEVEIK VISUS SAVO MIN1STERRJS

TOKIJO. — Japonijos premjeras Šato iš pagrindų pertvarkė 
savo vyriausybę, svarbias ministerijas pavesdamas savo konku
rentams į premjero vietą. Hakeo Fukuda paskirtas nauju už- 
sieno reikalų ministeriu, anksčiau jis vadovavo finansų ministe
rijai. Svarbiu pramonės ir užsienio prekybos ministeriu paskir
tas kitas buvęs finansų ministeris Kakuei Tanaka. Jų abiejų pa
reigos būsiančios pagerinti santykius su Amerika, pareiškė prem
jeras Šato. •

Anglijos darbininkų profesinių sąjungų iniciatyva 1863 m. 
balandžio 28 d. Londone buvo sušauktas susirinkimas, kuris, pri
tardamas sukilimui Lietuvoje, reikalavo ginkluotos anglų inter
vencijos prieš Rusiją. Susirinkimo nutarimą Anglijos vyriausybei 
------lordui Palmerstonui — įteikė susirinkime išrinkta delegacija. 
1863 m. liepos 22 d. ten pat įvyko susirinkimas, kuriame dalyvavo 
ir iš Paryžiaus atvykę darbininkų atstovai. Profesinių sąjungų 
tarybos sekretorius Odgeris vėl patvirtino darbininkijos simpa
tijas sukilėliams: “šio krašto darbininkai drauge su Prancūzijos 
darbininkais trokšta teikti sukilėliams paramą”.

Tarptautinis darbininkų mi
tingas 1864 m. rugsėjo 28 d-. Lon
done protestavo prieš caro val
džios žiaurumus,, malšinant Len
kijos ir Lietuvos 1863-64 m-..su
kilimą. i' ? ■

Anglų ir prancūzų darbininkų 
pastangomis buvo Įsteigta tarp
tautinė darbininkų sąjunga — 
(socialistų) internacionalas, ku
rio pirmasis kongresas 1866 m. 
įvyko Ženevoje. K. Marxas pa
ruošė Internationale statutą ir 
laikinosios centro tarybos in
strukcijoje išnagrinėjo anuome
tinę tarptautinę padėtį. Instruk
cijoje jis Rusiją apibūdino kaip 
“rūsčią, atsilikusią azijatinę imT 
periją”. “ši imperija, rašė Mar
xas, galėtų būti sudrausta tik 
atstatant Lenkijos-Lietuvos val
stybę demokratiniais pagrin
dais”. Marxas rašė: “Europai 
tenka pasirinkti vieną iš dviejų 
— arba azijatinė barbarija, mas
kolių vadovaujama, kris ant jos 
galvos, arba turi būti atstaty
ta Lenkijos-Lietuvos valstybė”.

Po 1863 m. sukilimo Paryžiu
je susibūrė nemažai lietuvių .—■ 
jų. tarpe .randame valstiečių, 

, mjpstjėčių,'' bajorų. Lietuvių 
, ęmigrantų, buvusių sukilimo da
lyvių, įrašuose užtinkame Ka
zimierą’. šfųkštd, raseiniškį An- 
fąną. Mętjeįsą. ’ Oskarą Gedimi
ną,"kunigą Vladą. Demškį, Juo
zą Ginfįlą, Adomą Budniką, My
kolą iNbrvąiŠą, Adomą Bitę, 
Ferdinandą ” Burbą, .Kazimierą 
Lukošiūną,.. Joną Daraškevičių. 
Vieniem jų pasisėk ė geriau įsi
taisyti, . pavyzdžiui,, K. Šiukšta 
įsteigė dirbtinų, gėlių fabriką, 
sėkmingai prękybą pradėj o A. 
^ęųęska,^ aukštoku valdininku 
.tapo , Ą4pų^riką^. kitus prisi- 

. ei^v6.;paręxn.ti ųš 'savo, draugi
ją,. vą^namdsj^s, ‘‘Lietuvos de
legačių os”, kasos. . Už surinktus 
pinigus Ji’ęiųviai Ženevoje spau- 
s3inor.savo,_leidinį “Kuopą”.

Kai po pralaimėto karo su vo
kiečiais 1871. m, kovo 18 d. Pa
ryžiuj e p^ąsįdėjo sukilimas ir 
paskui kelis menesius trukęis pi
lietinis karas, žinomas Pary- 
^iąus > koipųnos yardu,: (jos 100 
metų 'sukaktis'šįmet Prancūzi
joje buvo plačiai paminėta), su- 
kūėli»-• tįtetosė dtotėsi apie 500 
buvusių .1863 m. sukilimo daly
vių — lenkų ir lietuvių. Mano
ma, kad komunarų tarpe buvę 
apie 1,700 užsieniečių — Fried- 
T.ięho Kuršaičio anuo metu Ka- 

.a^Jiaūcįuje 'leidžiamas lietuviš
kus. savaitraštis “Keleivis”, ra
šė:. .‘.‘Maištininkai nebuvo vieni 

-.prancūzai,. bet’ iš viso svieto že- 
. jnių ,tęp(.sųsibegiisiejį...” Vienas 
komunoj gerierblų buvo vilnie- 

. tįsi Valeri j orias Vrublęvškis, ■Vil
nietis gydytojas ’Konstantinas 
įtavėckaš vadovavo komunarų 
patąlipnui, o.ligoninėje nuo žaiz- 
jdų. miręs komunos kavalerijos 
yadąs italas Achilas Boholdi, fo
tografas ir' muzikantas, ilgus 
pietus gyveno Vilniuje.
." Vyriausybės kariuomenei po 
atkaklių, kovų pasišekė sukilė
lius nugafėtil ‘^Keleivis”, vie-

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Prezi- 
dentas Nixonas jau pasirašė 26- 
tą konstitucijos papildymą, ku
ris leidžia visiems amerikiečiams 
dalyvauti rinkimuose ir balsuo
ti nuo 18 metų amžiaus Ceremo-
nijose dalyvavo apie 500 jau
nuolių iš Princetono muzikos 
akademijos.

. SAIGONAS. — Gen. Van Minh, 
kuris gali kandidatuoti į P. Viet
namo prezidento vietą, apkaltino ma prasidėjo vėliavų eisena. Scenoje viduryje buvo pastatyta Lie- 
prezidentą Thieu, kad šis naudo
jus grasinimus ir. spaudimą, kad 
tik būtų išrinktas į preziden
tus. Generolas Minh prašo Ame
rikos žiūrėti, kad rinkimai būtų 
teisingi ir laisvi, nes komunis-Į vyrus, kuriems renkantis scenoje programos vadovai: Bernardas 
tai norį tokios vyriausybės, kaip 
Thieu vadovaujama.

ATLANTA. — “Atlanta Jour
nal-Constitution” laikraštis skel
bia, kad prie dabar skelbiamų 
slaptų Pentagono dokumentų su
rašymo ranką pridėjęs- rr” žuvęs 
sen. Robert Kennedy, kuris no
rėjęs palikti įrodymus, kad Viet
namo- karas buvo prezidento 
Johnsono kaltė, o ne prez. Ken- 
nedžio.- • i-

BONA. — Prancūzijos prezi
dentas Pompidou ir V.- Vokieti
jos kancleris Brandtas tarėsi še
šias valandas, plaukdami garlai
viu Reino upe iš Maiz į Koblenz. 
Kalbos palietė Britanijos įsto
jimą į Europos Biriką.

HAKODATE__ Japonijos po
licija ir kariuomenė jau surado 
visus 68 kūnus, lėktuvo nelai
mėje žuvusių žmonių. Lėktuvas 
sudužo atsimušęs į kalnus.

. ISTANBULAS. —.. Turkijos 
teismas, pasiremdamas karo sto
vio įstatymais, nutaisė du laik
raštininkus vieneriais metais ka
lėjimo už nepalankius straips
nius apie vyriausybę.

ninteliš tub metu lietuviškas laik
raštis, rašė: “Maištas Paryžiaus 
.mieste per 'pirmąją Sekminių 
šventę abelnai pergalėtas. Krau
jas čia tekėjo ant ūlyčių, bažny
čiose ir šiaip visur, srovėmis. 
Visas -Paryžiaus miestas buvo] Motekaitį. 
tik viena ugnis pastojęs, kuri 
dar šiandien pleška, ir kuri, kaip tis pravedė chorus per M. K. 
rokuojama, ketvirtąją dalį Pa- Čiurlionio 
ryžiaus miesto suėdusi”. Vy
riausybės kariuomenė sušaudė 
vilnietį matininką Konstantiną 
Dalevskį, 1863 m. tiėtuvos suki
lėlių vado ž. Sierakausko ’ žmo
nos brolį. Tuo pat metu krito 
.publicistas Aleksandras Vernic- 
kis, emigrantų spaudoje dažnai 
aprašinėjęs 1863 mėtų* įvykius 
Lietuvoje. Luxembourg© parke 
buvo sušaudytas šiaulietis Myko
las Daugėta. Į kalėjimus pakliu
vo studėhtas Stanislovas Slėze- 
ris, vilnietis gydytojas Julius 
RimaŠeVičius, Juozas Počiobu- 
tas, o žemaitis Juozas Bžezins- 
kis išsisaugojo nuo persekiojimų 
tik išbėgdamas į Australiją.

Jauni japony revoliucijos šalininkai demonstruoja gatvėse, apsiginklavę ilgomis lazdomis, užsi- 
dėję šalmus, pasiruošę susirėmimui su policija.

VELIAUS10S ŽINIOSĮSPŪDINGA DAINŲ ŠVENTĖ ČIKAGOJE
ČIKAGA. — Ketvirtoji JAV ir Kanados lietuvių Dainų šventė 

įvyko sekmadienį, liepos 4 d. Dalyvavo apie 9,000 žmonių. Progra-

tuvos vėliava, jos dešinėje — Kanados ir kairėje — Amerikos. 
Nuo salės kabėjo didžiulė Amerikos vėliava. Dailininko Adolfo 
Valeškos puošta scena, šviesų apšviesta, buvo įspūdinga. Abiejose 
scenos pusėse stovėjo po tris Vilniaus verbas, 30 pėdų aukščio. 
Susirinkusieji šiltai sutiko įžygiuojančius dainininkus, moteris ir

Prapuolenis, Karilė Baltrušaitytė ir Lina Virbickaitė iš Kanados, 
skaitė dalyvaujančių chorų vardus ir jų dirigentus. Chorų prie
kyje žygiavo Garbės Dirigentai: Alice Stephens ir Aleksandras 
Aleksis.

šventę trumpu žodžiu atidarė 
dr. G. Bąlukas, pabrėždamas, 
kad “Ašaromis parašytos mūsų 
dainos sujungs mus su broliais 
ir sesėmis Lietuvoje”. Savo lie
tuvių ir anglų kalbomis tartą 
žodį dr. Balukas užbaigė reika
lavimu---- “Laisvės Lietuvai”!

Susirinkusius choristus ir žiū
rovus nuoširdžiai pasveikino 
George W. Dunne, Cook Coun
ty Tarybos prezidentas. Po jo, 
paskutinės šventės garbės diri- 
dentė Alice Stephens perdavė di
rigento lazdelę Vincui Mamai- 
čiui, kuriam diriguojant jung
tinis choras sugiedojo JAV ir 
Lietuvos Himnus ir J. Naujalio 
“Maldą už Tėvynę”.

Toliau dirigavimą perėmė Al
girdas Kačanauskas ir chorai iš
pildė J. Tallat-Kelpšos “Meno 
dainą” žodžiai J. Turčinskio, J. 
Bendoriaus ‘‘Mergužėle, lelijė
le” ir J. Žilevičiaus “Oi, kad 
išauštų...”

Sekantis dirigentas Bronius 
Jonušas dirigavo “Einu per kie
mą” Br. Jonušo ir “Pirmyn į 
kovą” AI. Aleksio, žodžiai Mai
ronio/ Po šių dainų dirigentas 
pristatė publikai dainos autorių 
A. Aleksį" ir abu pianistus Rai
mondą Apeikytę ir Manigirdą

Dirigentas Vaclovas Verikai- 

“Oi, lekia, lekia” ir 
St. Šimkaus “Atsisveikinimą su 
giria”; Po jo Petras Armonas 
užbaigė pirmąją šventės dalį su 
“Oiftoli, toli”, žodžiai J. Mikuc- 
kio, mužiką St. Gailevičiaus,' K. 
V. Banaičio “Nei vėjas pučia” 
ir J. Stankūno “Jaunystės mar
šu”, žodžiai J. Aisčio.

Po pertraukos pasirodė Litua
nistinių mokyklų jungtinis cho
ras, kuris vadovaujant ’Stasiui 
Sližiui padainavo Br. Budriūno 
“Mūsų žemė Lietuva”, V. Ba
naičio ir F. Strolios “Ant ežerė
lio rymojau”, St. Sližio “Tėvelių 
kraštas ir’ J. Bertulio “Tėvypė 
šaukia”. Po to dirigento lazde
lę perėmė F. Strolia. Jam vado-

NEW DELHI. — Rytiniame 
Pakistane sukilėliams benga
lams pavyko susprogdinti tos 
provincijos sostinės Daccos elek
tros jėgainės įrengimus ir nuo 
šeštadienio miestas neturėjo 
elektros srovės. Panašiai atsiti
ko ir Comillos mieste. Daugiau
sia dėl to nukenčia fabrikų ir 
įmonių darbas, kuris ir taip jau 
buvo pakrikęs, pabėgus tūkstan
čiams darbininkų — bengalų.

Manoma, kad sukilėlių akty
vumas padidėjo po paskutinės 
Pakistano prezidento Yahya 
kalbos, kurioje jis paskelbė, jog 
karo stovis bus neatšauktas ir 
tada, kai Rytų Pakistano val
džia bus perleista civiliams. Tau
tinė Asamblėja neruoš naujos 
konstitucijos, kaip buvo numa
tyta, o ją parašys prezidento pa
skirti specialistai. Bengalų 
Awami lyga, kuri yra uždrausta, 
liks uždrausta amžinai, pareiškė 
prezidentas.

vaujant vaikai padainavo “Šė
rėm žirgus Gardine”, F. Strolios, 
“Į mokyklėlę”, J. Kazėno, “Par
tizano mirtis”, F. Strolios ir “Su 
mokslu į rytojų”, J. Zdaniaus.

Trečioje programos dalyje su
sirinkusieji išgirdo B. Budriūno 
kantatą “Lietuvos šviesos ke
liu”, žodžiai Bernardo Brazdžio
nio. Be suaugusių jungtinio cho
ro dalyvavo solistai Prudencija 
Bičkienė ir Jonas Vaznelis, diri
gavo pats autorius Bronius Bud- 
riūnas.

Jaunesniųjų chorų dainų pa
lyda susidėjo iš akordeonų or
kestro/ kuriam muzika orkes- 
travo F. Strolia. šventės progra
mą uždarė LB JAV CV pirm. V. 
Volertas. Vakare Conrad Hilton 
viešbutyje įvyko banketas, ku
riame buvo pagerbti šventės cho
rų vadovai ir dirigentai.

> Baltuose Rūmuose prezi
dentas vakar kalbėjosi su plieno 
Įmonių atstovais ir darbininkų 
unijos vadais, ragindamas abi 
puses laikytis nuosaikumo atei
nančiose derybose dėl naujos 
darbo sutarties.

0- Prezidentas Nixonas vakar 
buvo Kansas City ir po to išvyko 
į Kaliforniją, kur jis praleis dvi 
savaites.

ės- Vakar New Yorke miego
damas mirė 71 m. negras džiazo 
muzikantas Louis Armstrong.

Du Egipto lėktuvai vakar 
buvo užskridę ant Izraelio užim
to Sinajaus. Priešlėktuvinė ar
tilerija Į lėktuvus nepataikė.

Meksikoje du autobusai su
sidūrė kelyje, žuvo 20 asmenų 
ir 19 buvo sunkiai sužeisti.

♦ Belfaste katalikų minia 
puolė policijos automobilius ir 
vieną policininką sužeidė. Lon
donderry mieste kažkas paleido 
8 šūvius į britų sargybos būde
lę, tačiau kareivio nesužeidė.

♦ Per praėjusį savaitgalį, ku
ris tęsėsi 78 valandas, Amerikos 
keliuose žuvo 617 žmonių. Tai 
naujas rekordas liepos 4-tos sa
vaitgaliui. Septyniolika žuvo 
Illinois ir iš jų 5 Čikagoje. Per 
tą laiką policija pranešė 1,844 ne
laimingus atsitikimus, kuriuose 
309 asmenys Čikagoje buvo su
žeisti. Už girtą vairavimą su
imti 198 asmenys. Blogiausia 
nelaimė įvyko Indianoje, kur 
dviem automobiliams susidūrus, 
žuvo iš syk 10 asmenų.

♦ Prezidento patarėjas Kis* 
singer vakar buvo Indijoje, kur 
tarėsi apie Vietnamo karo ir 
santykių su Kinija klausimus.

♦ švenčių metu Washingtone
trafiko nelaimėje žuvo A. Gu- 
rečko dukrelė. Gureckas kartu 
su žmona ir vaikais važiavo į 
gamtą. Netikėtai sunki mašina 
smarkiai trenkė į užpakalį Gu- 
recko vairuojamos mašinos.. Vi
siškai užmušta viena Gurecko 
dukra, sunkiai sužeista ponia 
Gureckienė ir kita dukrelė. Abi 
ligoninėje. Mažiausiai nukentėjo 
automobilį vairavęs pats Gurec
kas. .

GOETEBURGAS. — Švedijos 
princesė Kristina per vienas, iš
kilmes su miesto burmistru per
ėjo gatvę, nors tada šviesos bu
vo raudonos. Vienas pilietis, tai 
pamatęs, ją paskundė ir prince
sė, kartu ir meras turėjo sumo
kėti po 3 doL pabaudos.

Kiesinger nebus 
daugiau kancleriu

; BONA. — Buvęs ^Vakarų Vo
kietijos kancleris ir dabartinis 
krikščionių demokratų partijos 
vadas Kurt Georg Kiesinger pa
skelbė pirmadienį, kad jis pa
sitrauks iš partijos vado parei
gų. Tuo pačiu jis pasitraukia iš 
kandidatų į kanclerius. Rinki
mai įvyks 1973 metais.

Krikščionių demokratų par
tijos suvažiavimas įvyks spalio 
mėn.. Iki to laiko partijos pre
zidiumas turės numatyti kelis 
kandidatus partijos vado parei
goms. Šiuo metu minimos dvi 
pavardės: dr. Rainer Barzel, 47 
metų ir dr. Gerhard Schroeder, 
60 metų. Barzel yra partijos par
lamentinės grupės vadas bundes- 
tage, Schroederis yra buvęs kan
clerio Adenauerio vyriausybės 
užsienio reikalų ministeris.

Solženicinas gaus 
. nemažai pinigų

NEW YORKAS. — Naujo
sios sovietų rašytojo Aleksand
ro Solženicino knygos spausdi
nimo teises Amerikoje laimėjo 
nedidelė Farrar, Strauss ir Gi
roux leidykla. Spėjama, kad ji 
už tą teisę sumokėjo apie pusę 
milijono dolerių.

. Paskutinė Solženicino knyga, 
išleista rusų emigrantų leidyk
los Paryžiuje, yra “Rugpiūtis, 
1914”. Sovietų cenzūra nelei
džia Solženicinui spausdinti kny
gų Sovietų Sąjungoje, nors jis 
yra Nobelio premijos laureatas, 
o jo knygos skaitytojų yra gau
domos.

Manoma; kad paskutinė kny
ga atneš rašytojui apie 2 mi
lijonus dolerių pajamų. Negalė
dami pinigų rašytojui‘persiųsti, 
leidėjai deda pinigus į vakarų 
Europos banką, kuris neskelbia
mas. Rašytojo interesams atsto
vauja šveicaras advokatas dr. 
Fritz Heeb. Jau apie 10 užsie
nio leidyklų įvairiuose kraštuose 
pareiškė norą spausdinti “Rug- 
piūtį, 1914”. Knyga turėsianti 
ir daugiau tomų, q pirmasis to
mas yra 517 puslapių.

Teks pasėdėti 
už kyšius •

NEW ARKAS. — Jersey City 
ir, Hudson apskrities pareigūnai 
buvo pripažinti kaltais jury ko
misijos ir daugeliui žymių mies
to asmenybių gresia kalėjimas 
iki 20 metų.. Įvairių kyšių ir 
kontraktorių “patepimų” pini
gus ėmė Jersey.City meras Tho
mas Whelan, ėmė miesto tary
bos prezidentas Flaherty, polici
jos viršininkas Kropke, apskri
ties demokratų pirm. Wolfe ir 
visa eilė kitų aukštų pareigūnų.

Kyšininkų biznis su kontrak- 
toriais vykęs 8 metus. Iš vi
so politįkai gavę 3.3 milijonus 
dolerių.

Japonijos santykiai su Ameri
ka yra draugiški, tačiau paskuti
niu metu vis daugiau atsiranda 
balsų, kad japonai Ameriką iš
naudoja. Pernai abiejų valsty
bių prekybos balansas buvo vi
su bilijonu dolerių japonų nau
dai. Senatorių tarpe dažnai kri
tikuojami Japonijos uždėti už
sienio prekėms suvaržymai, ka
da pati Japonija nevaržoma eks
portuoja savo gaminius į Ameri
ką. Ypač japonų tekstilės gami
niai padaro daug nuostolių Ame
rikos pramonei.

Kai kurie Amerikos senato
riai net siūlo neratifikuoti Oki- 
navos salos sugrąžinimo Japoni
jai sutarties, kol japonai nepa
lengvins savo muitų ir turifii 
varžtų. Amerikai reikia arba 
mažiau pirkti iš Japonijos arba 
daugiau Japonai parduoti, kad 
prekybos balansas susilygintų, 
nse šiais metais jis duosiąs Ja
ponijai perteklių jau dviejų bi
lijonų dolerių sumoje.

Japonijos valdžia rūpinasi, kad 
prekybos ir kiti ekonominiai 
klausimai nepersimestų į politi
nius abiejų valstybių santykius. 
Naujoji vyriausybė turės tas pro
blemas išspręsti.'

Nežinia, kaip nauja vyriausy
bė priims neseniai paskelbtus 
buvusios vyriausybės gynybos 
planus. Yasuhiro Nakasone, bu
vęs gynybos .ministeris, sudarė 
planą, kuris per 5 metus padvi
gubintų Japonijos išlaidas’gy
nybai. Planuose numatoma pa
siųsti karinius dalinius ir lėktu
vų ekskadriles į dabar ameri
kiečių valdomą Okinavą. Ka
riuomenė turi būti padidinta iš 
10,000 vyrų iki 271,700. Numa
toma statyti 14 naujų karo lai
vų ir turėti 200 laivų karo lai
vyną. Aviacijoje planuojama įsi
gyti dar 76 Phantom lėktuvus iki 
1,740 bendro lėktuvų skaičiaus.

Galimas daiktas, kad ir naiija 
vyriausybė pritars šiems gyny
bos planams, nes Amerikai vyk
dant Nixono doktriną, amerikie
čių jėgos Azijoje bus mažina
mos ir Japonijai teks pačiai pasi
rūpinti savo gynyba.

Maskvoje nelengva 
rašyti memuarus 
MASKVA. — Pabaigęs savo 

diplomatinę karjerą, sovietų il
gametis ambasadorius Londone 
Ivanas Maiskis, dabar jau 87 me
tų, parašė atsiminimus iš savo 
tarnybos Londone. Trys tomai 
“Sovietų diplomato atsiminimų” 
išėjo 1964 m. Knygoje Maiskis 
kritikavo Staliną, kuris netikė
jęs, kad Hitleris pradėtų karą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Dabar Maskvoje buvo išleista 
antroji tų atsiminimų laida ir 
joje jau nebėra jokios Stalino 
kritikos. Kada knyga pirmą kar
tą pasirodė, partijos linija bu
vo nustatyta Chruščiovo ir Stali
ną kritikuoti buvo leidžiama. 
Brežnevo laikais visa kritika 
yra uždrausta ir Maiskio knyga 
išėjo šiek tiek plonesnė.
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Žydinčios jaunystės

POPIETĖ PAS AKADEMIKUS
Vienas žvilgsnis j studijinę stovyklą

Kas iš čikagiečių nežino, medžiuose paskendusios Jonynu sve
tainės Chusterton, Indiana, čia nuolat skamba vestuvinių puotų 
maršai, čia minimos sukaktys, čia vykstą suvažiavimai ir iškylos 
į gamtą, nes aplinkui platūs sodai, išraižyti sidabrinių eglių, bei 
kiparisų alėjomis. Sodas ir rūmai primena lietuvišką senovę; 
trūksta tik šimtamečių liepų bei ąžuolų, nes jie dar nespėjo pa
siekti šio amžiaus.

Negailestinga kaitra
Karštą birželio 26-27 d. sa

vaitgalį čia rinkosi akademikai 
skautai plačiai suplanuotų ir ge
rai išgarsintų studijų savaitei. 
Daugumas — čikagiečiai, kele
tas iš Cleveland©, keletas iš De
troito, iš viso apie 70 Akademi
nio Skautų Sąjūdžio narių. Pa
gal pasirinktą aplinką buvo jun
tama ne tiek studentiška kiek 
iškili nuotaika: sode nusitiesu- 
sios didžiulės Lituanicos tunto 
palapinės sunkiai derinosi su ap
karpytais kedrais bei akacijo
mis, su alėjomis ir žiedų pilnais 
gėlynais. Studijų savaitės ren
gėjai buvo optimistai. Ilga eilė 
išrikiuotos 8 asmenų palapinės 
laukė gyventojų. Jų neatvyko 
tiek, kiek buvo tikėtasi šioje la
bai geroje kryžkelėje ir valan
dėlės važiavimo atstumo nuo 
Chicagos. f.

Gyviausia sodo vietą buvo ba
seinas. Čia nuo trąmplyno šoki
nėjo sesės ir broliai, skambėjo 
angliški šūkiai, tiško i šonus 
vanduo nuo. akademikų skautu

laipsnio karščiui sekmadienio po
pietėje ir demonstravo akademi
nes spalvas virš skautiškos uni
formos, nežiūrint tekančių pra
kaito, upelių. Jaunesnieji visai j 
nebuvo linkę sekti vyresniųj ų Į 
pavyzdį, o vyresniems sunku bu
vo prisiderinti prie studentiško 
jaunimo, kuris šiandien nebeti
ki, kad bet kokie varžtai yra rei
kalingi laisvam žmogui.

Stovyklai vadovauti buvo pa
kviestas ASS fil. v. s. E. Korzo- 
nas, su pavaduotoju V. Žukaus
ku, sesių pastovyklės vadove G. 
Sabaiiūnaitė, brolių pastovyk
lės vadovu V. štuopiu, iždininke 
D. Korzoniene, programos vedė
jų s. dr. T. Remęikiu.

>

Psichologinis žaidimas
Sekmadienio popietės progra

mai iš Philadelphinės Temple 
universiteto atvykęs assoc, prof, 
dr-. Vyt. Černius vedė eksperi- 
mentalinės psichologijos žaidi
mą — pašnekesį, su Įvairiais už
daviniais žaidimo dalyviams, šio 
žaidimo tiksiąs, atrodo, buvo so
cialinis pabendravimas ir mažą 
kartų skirtumu bei bendrybių

prieauglio,. Filisteriai ir filiste- 
rės nepasidavė šimto ir vieno

AUKŠTI
SVEČIAI
NEW YORKE
Abu Vyriausi Skautininkai 

ir abu vadeivas 
e- - w ♦ -

Skaučių Neringos ir skautų 
Tauro! iškilmingoje tuntų suei
goje birželio 13 d. dalyvavo se
serijos- VS s. L. Miiukįenė ir 
brolijos VS v. s. P. Molis. Suei
gos vyko Kultūros židinio sode
lyje. h? buvo pradėtos Mišiomis, 
kurias aukojo brolijos dvasios 
vadas v. s. kun. J. Pakalniškis.

Sueigos metu 11 skaučių 
kandidačių po įžodžio pasi
puošė geltonais kaklaraiš
čiais, o trys ilgalaikiai skau
tų rėmėjai — p. A. Bulotie

nė, p. A. Matuląitis ir p. A, 
Šilbajoris apdovanoti ordi
nais Už Nuopelnus su rė
mėjo kaspinu. Be to, Skau
tams remti k-tui, parėmu
siam Jamboree fondą 100 
doL buvo įteiktas pažymė
jimas su Garbės Rėmėjo 

titulu.

v. s. PETRAS MOLIS, 
Liet. Skauty Brolijos Vyriausias 

Skautininkas

’ DAINAVOJE STOVYKLAVĘ ŠAULIAI, BIRŽELIO 20 D. MINĖDAMI TRĖMIMŲ IR SUKILIMO 
SUKAKTI, PRIE KRYŽIAUS PADĖJO GĖLIŲ VAINIKĄ 1UVUSIEMS DĖL LIETUVOS 

LAISVĖS PAGERBTI.

Kairėje S. Butkaus šauliy kuopos vėliava, dešinėje skauty vėliava.
.į K. Sragausko ęuotr.

VEIDAI
IR 

DARBAI
* Chicagos skautai ir skau

tės šią savaitę pasiruošia ir iš
vyksta į Rako ąžuolyną. Kaip 
praeityje, taip ir šiais metais, 
visi tuhtai stovyklon vyks tuo 
pačiu ląiku, t. y. liepos 10 d., šeš
tadienį. Liepos 8, ketvirtadienį, 
tarp 7-9 vai. vakaro skautų-čių 
bagažas suvežamas į Jaunimo 
Centrą — didžiąją salę; liepos 9, 
penktadienį, 7 vai. vak. bagažas 
kraunamas į sunkvežimį: liepos 
10, šeštadienį, skautai-tės su pa
siimtais iš namų užkandžiais ir

analizė. Nors salė buvo su oro 
šaldymu, tačiau karštis neleido 
susikaupti ir vykdyti visus pre
legento pageidavimus, žaidimas 
parodė tą patį, ką rodo gyveni- 
mąs. Tėvų ir vaikų nuotaikos 
laimės, svarbių gyvenimo mo
mentų, atmintinų įvykių požiū
riu buvo gerokai skirtingos. Tai 
buvo lengvai suprantama psi
chologui ir dalyviams, nes ge
neracijos turi skirtingus išgy
venimus ir nuo to priklausan
čius matus.. Tai nesunku buvo 
stebėti čia esantiems nuolati
niams ASS stovyklų suvažiavi
mų dalyyiams-filisteriams v. s. 
Br. Kvikliui, s. J. Damauskui, 
v. s. V. Tąllat-Kelpšai, v. s. E. 
Korzonui bei kitiems. Buvo la
bai aišku, kad gyvenimas stu
dentiškoje nuotaikoje priklau1- 
so jaunimui, nežiūrint, koks jis 
bebūtų, o visi kiti yra tik ste
bėtojai.

Karšta sekmadienio popietė 
su akademikais baigėsi bežiūrint 
ps. kun. A. Kezio filmo “Dvyli
ka”. Tai buvo savotiškas kon
trastas žydinčiai studentiškai 
jaunystei, kurią turi lydėti dar-
bai tautos, valstybės ir žmonijos 
gerovei.

S. LILĖ MILU Kl E N Ė, 

Liet. Seserijos Vyriausia
Skautininke

Po sveikinimo kalbų sesės VS 
s. L. Mihikienę apdovanojo gėlė
mis, o broliai VS s. P. NIolį — 
gražiu medžio drožiniu — kry
želiu. Sueigoje dalyvavo ir ra
jono vadeivos: s. D. Siemaškie- 
nė ir ps. G- Surdėnas.

Po sueigos abu VS prie kavu
tės turėjo progos pasikalbėti su 
visa eile New Yorko skautinin- 
kių,-ų.

VS v. s. P. Molis ta pačia pro
ga turėjo posėdį su Tauro tun
to vadija ir darbingą popietę su 
seserijos VS s. L. Milukiene ir 
brolijos vadijos nariai: dvasios 
vadu v. s. kun. J. Pakalniškiu, 
rajono vadeiva ps. G. Surdėnu 
ir Jąmboree fondo skyriaus v-ju 
s. A. Gudaičiu.

Svečių atsilankymas New 
Yorko skautes ir skautus paliko 
pakilioje nuotaikoje. A. J. G.

gėrimais, renkasi prie Jaunimo 
Centro 7 vai. ryto. Išvažiuoja 
7:30 vai.

Pastaba: Jaunimo Centro va
dovybė įspėja, kad būtų griežtai 
laikomasi nustatytų valandų, t. 
y. nevėluojama!

Stovykloje numatyti bendri 
programos punktai, bendras ka
pelionas, ambulatorija ir besi- 
maudantiems priežiūra.

Vadovybė: šios vasaros sto
vyklai vadovaus: Aušros Vartų 
Tuntui — vyr. sk. vyr. si. Irena 
Šerelienė, Kernavės Tuntui — s. 
Vanda Aleknienė, Lituanicos 
Tuntui — s. Juozas šalčiūnas, 
Nerijos Tuntui — ps. Aldona Ją- 
varauskienė pirmą savaitę ir Vi
dą Račiūnienė — antrą savaitę.

Stovyklautojų daiktai žymimi 
tokiomis spalvomis:- Aušros 
Vartų — geltona; Kernavės — 
žalia; Lituanicos —-''-raudona; 
Nerijos —■_ mėlyna.

Stovyklos lankymas: Tuntų 
vadovybės kviečia tėvus ir arti
muosius aplankyti stovyklaujan
tį jaunimą tiktai liepos 17-18 
dienomis, kai bus jau pasiruoš
ta priimti svečius.- — -

Tėvai prašomi stoyyklon jo
kio maisto vaikam nevežti. Sto
vyklavimo metu skautus-es iš 
stovyklos ribų išvežti draudžia
ma.

Skautai-ės, atvykę į stovyklą 
be tėvų ar globėjų, privalo re
gistruotis pas savo tunto sto
vyklos vadovą. Visais stovyk
los reikalais prašome kreiptis į 
tuntininkus arba stovyklos vir
šininkus.

Chicagos Skautų ir
Skaučių Tuntų Vadijos

Vokietijon vykstančių dė
mesiui. Europos lietuvių skautų- 
čių stovyklon Vokietijoje vyk
sime lėktuvu' išskrendančiu iš.

vykstamą Greyhound autobusu, 
kuris liepos 8 d., 9:15 vai. vak. 
išvyks nuo Clark ir Randolph 
gatvių, Chicagos vidurmiestyje. 
Kanadą pasieksime liepos 9 d., 
9:35 vai. ryto. Dėl smulkesnių 
informacijų kreįpiamąsi į ps. A. 
Palukaitienę, telef. 471-0811.

Dar dvi eglaitės Lietuvos 
prezidentams. Lietuvių karių 
veteranų sąjungos “Ramovės”

Chicagos1 skyrius birželio ,2f . d., 
International Rriedhship ■ Gar
den, Michigan City, Indiana, ša
lia Lietuvos Prezidento A. Stne- 
tonos eglės pasodino dar dvi eg
laites, kurios dedikuotos prezi
dentams K. Griniui ir J. Stul
ginskiui prisiminti- Iškilmėse 

į Chicagos skautams-ėms atstova
vo Aušros Vartų tunto sesės s. 
Regina Vaitkevičienė, vyr. si. 
Dino Laučienė, si. Asta Rama- 
auskaitė ir Laura Lauciūtė.

Įsigykite stovyklines uni
formas. Lituanicos tunto skau
tai (visų šakų) stovyklines uni
formas galės įsigyti šį ketvirta
dienį ir penktadienį 7-9 vai. vak. 
Jaunimo Centre, pas tunto Tie
kimo skyriaus vedėją ps. A. Pau- 
žuolį. Tą pat proga prašome ap
sirūpinti visais reikalingais uni
forminiais ženklais.

“Nerijos” tunto žiniai. Vyk- 
damos stovyklon, dėvime sto
vyklinėmis uniformomis. Auto- 
husan pasiimame tik smulkų ran
kinį bagažą ir sumuštinius. Vi
są sunkųjį bagažą siunčiame sto
vyklon sunkvežimiu. Nesumo
kėjusios stovyklinio, mokesčio 
prašomos tai neatidėliojant at
likti, nevėliau šio ketvirtadienio. 
Mokestį siųsti tuntininkei ps. A. 
Jovarauskienei 11 S. 539 Car
penter Str., Lamont, Ill. 60439, 
arba ps. Ir. Regienei 2652 W. 
65th Str., Chicago, Hl. 60629.

Tris kartus aplankę Rako 
mišką, tėvai pastatė prausyklą.

5į pgvapaij, i Raku
“Nerijas ’ tnirto pastovykiėje 'iš
dygo dar vienas pastatas — 
nauja prausykla, kurią per tris 
savaitgalius talkos būdu pasta
tė skaučių tėveliai: — Nerijos 
tunto* tėvūnas K. Miecevičius, 
stovyklavietės administratorius 
G. Kazėnas, j. b' U Kufgikevi- 
čius, R. Dičius, Martinkus, Hof
manas, E. Nakutis, s. Račiūnas, 
j. b. ps. J. Jovarauskas, V. Lape
nas, s. M. Jakaitis, Mačiukevi
čius ir jo jaunas, labai energin
gas giminaitis V. Malašauąkas, 
o p. Česnauskas ne tik visą sta
tybinę medžiagą nugabeno, bet 
netgi parėmė pinigine auka. Dir
bančiųjų maitinimu ir stovyklos 
rajono tvarkymu rūpinosi darbš
čioji tėvų komiteto pirmininkė 
M. KupcikeviČienė ir Nerijos 
tūpto vadovės g. A. Malašaus- 
kienė, g. V. Račiūnienė, g. J. Ja
kaitienė, sesės J. Zeikutė, J. Mar- 
tinkutė ir p. Maciųkevičienė. Li
kusius vidaus įrengimus baigti 
šį ketvirtadienį stovyklavietėn 
vykstą eilė nuoširdžių talkinn- 
kų. Jų dėka, Nerijos tunto se
sės šioje stovykloje galės nau
dotis prausyklos patogumais.

CHICAGOS ALGIMANTO LAIVO JŪRŲ SKAUTAI IŠKYLOJE - - 

v--;.- apžiūri JAV povandeninį laivą.

What if we told you 
to cough up $18.75

'7'

Toronto Į Londoną liepos 9 d. 7
B.- Banga vai. vak. Į Toronto iŠ Chicagos

Labai sunkus uždavinys

IŠAUGINTI GERUS LIETUVIUS

A little over 4 dollan for

Freedom Shares along xith *

Yon vFoaldn’t lie of course.
But these are &e selfish

!

Iš laiško Jaunajai Motinai

Jaunoji motina, mūsų tautos gyvybė ir ateitis tavo rankose, 
Tu esi mūsų viltis •

Tavo uždavinys yra labai sunkus — svečioje šalyje išauginti 
vaikus, kurie būtų geri lietuviai. Bet semkis jėgos, kaip tavo 
senelė sėmėsi jos, skleisk aplink save vidinę šilumą, gilų tikėjimą 
ir gyvenimo džiaugsmą.

Duok savo vaikų gyvenimui gražų pavyzdį’ir tikrų gyvenimo 
vertybių: tenemato jie gyvenimo! prasmės daiktuose ir piniguose. 
Atverk jiems gamtos grožį ir gamtos meilę.

Įkvėpk savo vaikams Lietuvos ir gimtosios kalbos dvasią. 
Išlaikyk savo šeimos lietuviškas tradicijas. Neleisk savo vaikams 
daryt, ką jie nori, nebijok pasakyti “ne”, kur reikia. Tegul tavo 
meilė būna sveika vaikui. * s.

Bonds is that you don’t have to. 
That’s because you happen

Rather, your country asks

First of aH, if you think

They only pay off in the long

ire a lot better ways to make

as a matter of fact

Good, but selfish. * (

in Bonds.
It’s called pride.
It just so happens that most

this is the best piece of real 
estate going.

these Americans vbo Hiinlr*

of ours, why not buy mto it.

And cough up that $1&7£'

Visuomet turėk laiko savo vaikams, neatstumk jų nuo savęs, 
bet su širdimi priglauksk prie savęs. Apspręsk kartu su jais jų 
problemas. Parodyk jiems, kad tu domiesi, ir stenkis atsakyti į 
jų klausimus. Visada žinok, kur ir su kuo tavp vaikai yra. Teik 
ląimę ir pati būsi laiminga!

Rasa Lašinskaitė,
Birutės d-vė, Chicago

Take stock in America

: 1739 So. Halsted Street / Chicago, HL
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME !
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausią mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. s / IĮ

SAVįS TVARKYMAS - BLOGIO JAUNIMAS
Tik per savęs sutvarkymą galima kitame blogį 

mažinti. Gyvenimo tiėsa

Nesiauklėdami ir kitą savais 
elgesiais neauklėdami, mes de
giname savo gyvenimo žvakę iš 
abiejų galų, štai Chicagos prie
miesčio gyventoja, gerai savo 
vaikus priežiūrinti moteriškė 
tvirtina, kad dauguma lietuvių 
tėvų Morton Arboretrum vieto
vėje neauklėja savų vaikų. Tė
vai išvyksta į Bahamų salas atos
togų palikę vienus vaikus na
muose. To tiems ir tereikia: jie 
kelia orgijas, vartoja narkotikus 
ir visokių niekų mokosi nuo pat 
mažens. Reikalas būtu nesun
kiai sutvarkomas, jei tėvai pa
sirengtų savoms pareigoms tin
kamai. Arba vėl — Chicagoje 
pavainikių vaikų jau armijos. 
Vaikai niekuo nekalti, čia tik 
tėvai yra “pavainikiai”, šis rei
kalas sutvarkomas dvejopai: tė
vų parengimu tėvais, arba fizi
nėm priemonėm. Jei po antro 
pavainikio vaiko būtų atimami 
vaikai nuo netikusios motinos ir 
auklėjami tinkamoj vietoj, to
kia netikusi motina būtų priver
čiama gydytis savus pairusius 
jausmus, ir būtų ji verčiama pa
ti sau ir savo vaikams duoną už
dirbti, tada tik imtų mažėti kri
minalistų skaičius. Dabar taksų 
— mokesčių mokytojai prakai
tuoja, kad ištvirkėliams dyką gy
venimą užtikrinus. Tokie per TV 
tvirtina, kad pavainikiai vaikai 
yra jų privatus biznis. Tik ta
da tokie tėvai galėtų taip kal
bėti, kai jie būtų priversti sa
vo vaikus visokeriopai išlaikyti, 
čia jau tvarkdarių ir visų visuo
menininkų užduotis įvesti tvar
ką mūsų gyvenimą. Nė vienas 
žmogus neturėtų būti našta ki
tam, jei jis .yra pajėgus žmoniš
kas pareigas atlikti.

Blogiui galo nesimato
. Mūsų tarpe įvairiopam blo

PASSBOOK 
SAVINGS

2-YEAR SAVINGS 
CERTIFICATES 

$54)00 Minimum

INSURED

DOVANOS
TAUPYTOJAMS

12 gabalų “CHEF’S AID” virtuvės 
komplektas arba moderniškas ir gra
žus “MAGNETIC’ foto albumas tam, 
kas atidarys taupymo sąskaita _ su 
$200.00 ar daugiau ar papildys jau 
esamą sąskaitą tokia pat suma.

PASKUBĖKITE, nes dovanų skai
čius ribotas. Viena dovana '/seimai. 
Paštu nesiunčiame.

Moufk Mondiy, Tuesday, Friday, 94:30 • Thursday, 9-3 • Saturday, 9-1 • Closed Wednesday

Compounded Daily 
Paid Quarterly

III
MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCUTTON

4040 ARCHER AVENUE ’ CHICAGO. ILLINOIS 80632 
PHONE 2SA4470

FRANK ZOGAS, PRESIDENT

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 52.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

giui galo nesimato, nes žmogus 
nė nemano tvarkyti savo jaus
mus tinkamai, štai col. James. 
Heimbouhgh of the Department 
of Defense tvirtina, kad per pa
skutinius trejus metus Vietna
mo karo veteranų garbingai pa- 
liuosuota buvo iš kariuomenės 
48,844. Nepageidaujamųjų bu
vo paliuosuota 36,063. Blogo el
gesio — 12,530. Negarbingai 
atleistų — 1,377 veteranai. Pa
skutinės dvi grupės priklausė 
prie nubaustųjų, šio krašto įs
tatymai globoja tik garbingai at
leistus veteranus. Negarbingai 
atleistiems kai kurios valstybės 
neleidžia balsuoti bei nuosavy
bės įsigyti. Visi negarbingai at
leisti veteranai negali gauti dar
bo, jei tik apie jų netinkamą el
gesį kariuomenėje darbovietė 
sužino. Pusė jų yra nebaltos 
spalvos. Tai visam gyvenimui 
pasmerktieji. Jei tu nebaltas, 
mažai mokytas ir,turi blogus do
kumentus iš kariuomenės, tu esi 
pasmerktas nepasisekimui. Tokie 
negalėdami gauti darbo, metasi 
į narkomanų gaujas, imasi smur
to, vagysčių ir visokio kitokio 
nežmoniškumo. Tai tik blogio 
lavos išsiveržimo pradžia. To
liau taip savus ir artimo jaus
mus netvarkant iš pagrindų — 
bus dar blogiau. Ir netrukus 
blogis visu nuogumu stos prieš 
mūsų veidą.
Laikinai kiekvienam, pasitaiko 

dvasia sunegaluoti
Žmogaus gyvenimo laimingu

mą apsprendžia jo asmenybės 
tinkamas ugdymas nuo pat gi
mimo iki jam suaugant. Vienas 
asmuo susitvarko su.savais jaus
mais (emocijomis) žmoniškai 
per visus savo brendimo laiko
tarpius. Tas žmogaus jausmais

tvarkymasis ir prie gyvenimo 
prisitaikymas niekada nesti len
gvas, patogus net ir prie geriau
sių apystovų. Net ir sveikiausių 
jausmų mūsiškiui pasitaikys per 
gyvenimą einant patirti nema
lonumų — keistų elgesių. Kiek
vienam pasitaiko laikinai susi
pykti su net geriausiais drau
gais. Kiekvienas iš mūsų jau
čiamės esą nesuprasti ar perse
kiojami. Bet, jei mūsų anksty
boje vaikystėje mūsų auklėji
mas buvo sveikas, ir aplinka ku
rioje augome buvo žmoniška — 
mes nesunkiai nugalime visas 
dvasines sunkenybes. Taip mes 
ir vystomės toliau į priimtiną 
tiek Dievui, tiek artimui asme
nį.

J

Daug pašauktų — maža išrinktų
Deja, labai daug žmonių nesti 

minėtai laimingi. Jie nepajėgia 
prisitaikyti prie gyvenamosios 
aplinkos reikalavimų. Jausmais 
pasilpę asmenys nepajėgia sėk
mingai tvarkyti savus nusiteiki
mus ir reikalus duotoje aplinko
je. Jausmais nesveiki asmenys 
esti įtemptų nervų ir nepaten
kinti gyvenimu. Tai paseka jų 
vaikystėje buvusio netinkamo 
auklėjimo, tada nesutvarkytų jo 
asmenybės reikalų. Kai tokie 
nežmoniški nusiteikimai žmo
guje užsiguli :— susikristalizuo

ja, ir jie esti padidinami — tada 
žmogus suserga proto liga bei 
jausmų netvarka.

žmogus yra įvairus savais 
negalavimais

Jausmų bei proto negalavimai 
medicinoje padalinami į svar
biausias keturias rūšis. Kiek
viena tų rūšių dar dalinama į 
smulkesnes. Štai tos keturios 
dvasinio negalavimo rūšys. 1. 
Psichiniai negerumai — tai žmo
gaus nustojimas realybės paju
timo, jis ima save laikyti Napo
leonui, ima vonioje žvejoti, ar 
tvirtinti, kad jo prakaitas kve
pia. 2. Psichoneurotiniai pasireiš
kimai. 3. Asmenybės netvarka. 
4. Psichofiziologiniai negerumai. 
Atsiminkime, kad griežtos ribos 
tarp tų negerovių, ypač tarp jų 
pogrupių, nėra. Dažnai jausmais 
ar protu negaluojantis žmogus 
apturi daugiau negu vieną čia 
minėtos rūšies paĮrimą. Tikru
moje, vien vienos. rūšies proto 
sumenkimas gyvenime beveik 
niekada nepasitaiko. Tik pato
gumo dėliai proto ir jausmų li
gos suskirstomos grupėmis: 
lengviau tada esti jas diagnozuo
ti ir gydyti.

Neurotiniai negalavimai

Pirmiausia susipažinkime su 
psichoneurotiniąis,,., kitaip vien 
neurotiniais vadinamais negala
vimais. Neurotiniai negerumai 
pasitaiko visiems ‘žmonėms — 
jie yra universalūs. Joks žmo
gus neapsieina be karts nuo kar
to pasireiškiančio neurotizmo. 
Juk kiekvienas iš mūsų esam 
kartais įtemptų nervų, kiekvie
nas susilaukiam kartais priešin
gumų — konfliktų; Bet norma
lus žmogus labai patogiai gyve
na su savais priešingumais — 
konfliktais. O neurotikas — ne
gali taip ramiai laikytis. Neuro
tikas negali sveikai; patogiai jau
stis su savais vidiniais, nesąmo
ningais nesutarimais — kon
fliktais. Tada toks žmogus ap
turi vidinį neramumą, jaučiamą 
kaip į tampą. Tą įtampą Ame
rikoje vadina tension, o tą nera
mumą apturimą dėl tos įtampos 
— anxiety, žmogus ima baimin
tis be priežasties — pats neži
nodamas ko. Tai nesąmoningas 
baimingumas, neturįs priežas
ties. Visi turime baimės jausmą, 
kai mums tikra nelaimė prieš 
akis stojas. Tai čia vadinama 
fear (baimė). Kai dvasinis li
gonis ima baimintis be realios 
priežasties — čia tokia jo bai
mė vadinama anxiety (baimin
gumas).

Jausmai veikia į kūną
Daugelio neurozių atveju žmo

gus jaučia baimę, sunykimą ir 
užgniaužtą priešingumą. Tos 
nuotaikos pasireiškia per nuo 
žmogaus valios nepareinančius 
mūsų nervus. Neurotikas tada 
ima prakaituoti. Jo širdis ima 
smarkiau mušti, net šokinėti. 
Darosi tokiam silpna, jis gali ap
alpti. O jei nesveiką širdį toks 
turi, tai gaunasi krūtinėj skaus
mai — tokie turi imti dažniau 
nitroglyceriną. Kartais tokie ve
mia, ar jiems vidurius paleidžia. 
Neurotinis baimingumas gali su
kelti žmogui chronišką kurio 
nors organo sutrikimų.

Skaito V. Mačernį
Vilniuje išleidus Vyt. Mačer

nio, tragiškai žuvusio 1944 m. 
poezijos knygą “Žmogaus ap
nuoginta širdis”, ji skaitytojų 
noriai ir gausiai skaitoma.

V. Skripka “Komj. Tiesoje”, 
geg. 30 d., teigia, kad kai kurie 
V. Mačernio sonetai rodą min
ties ir grožio pilnatvę. Esą poe
tas lietuvių poezijoje “pasklei
dė tikrų ir gražių žmogiškos 
širdies spindulių, šiandien kiti 
vėjai, kitos idėjos maitina mūsų 
poetų kūrybą, tačiau V. Mačer
nio posmai visada mus žavi švie^ 
žumu, grožiu ir žmogaus egzi
stencijos prasmės ieškojimu”.

(E)

— Klaipėdos teatras birželio 
mėn. su “Mindaugo” pastatymu 
gastroliavo Jonišky. (E).

Išvada. Kas šiandien mes 
esam, apsprendžia mūsų praei
tis didžia dalimi. Todėl sten
kimės dabartį kuogeriausiai pra
leisti: sveikai galvodami, daug 
dirbdami, higieniškai valgydami, 
šiandieninė dabartis, ryt jau bus 
praeitimi — ir veiks mūsų ateitį. 
Kartą suimkime save ir pradė
kime gamtos dėsniu prisilaiky
dami gyventi. Tik tada mes. už
tikrinsime sau ir saviškiams ga
limai laimingesnį gyvenimą.

Pasiskaityti. Richard W. Nice: 
Crime and Insanity. Philosophi
cal Library, New York.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dienų, neša-nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Knygos meno 
medaliai j j,

Leipcige vykusioje į. ItiA^inhU- 
nėje knygos mėlio -parodojęį 
birželio *n*4n‘f**<fit* lietuviai* lai
mėjo miksd rffe^Mhišž
Aulfih* tnųdajjs pasiirtas igrafiZ 
kėi B. žifitte?,' ■'iliustravusiai A. 
Liobylės “Pasuką apie* narsią 
Vilniaus mergaitę ir' galvažudį 
Žaliabarzdį”, o bronzos medalis 
teko B. Leonavičiui, -Jis ilius
travo K. Jakubėno "Abėcėlę”.

* (E)

103-METĖS DIVORSAS

! Mrs. Marik Angola. Arpes^lla, 
103 metų amžiaus senutė, iš La 
Speca, Italijoje, gavo divorsą 
— teismas ją perskyrė su jos 
vyru,’kurio ji per 56 metus ne
bematė. Ji 1907 metais ištekė
jusi už Aldo Apersella, kurs 1915 
metais' išvyko Į Argentiną, pa
likdama ją su dviem vaikais. Di-

IIXEIEKXXlXKKXiailllXIMIXElEXKXEEXXIIXKI

POEZIJOS PAVASARIAI
4 Amžina tautos dvasia,

- . Laimink mūsų siekį —
. • Vėl gyvenki mumyse,

Giesmėje skambėki. ; ;
• Vincas Jonikas

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių Šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda Į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. -Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169

psl. Kaina $3.00. u ,
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI . LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0.75

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. $2.00.
11. Ale Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

‘‘Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. S2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1.00. . i.f.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl, $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS. LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psl. $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu ju apra

šymu ir’gausybe dainų? 80 psl: $2.50. *
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija., 115 psl. $3.00.
Norėdami Įsigyti Šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį; ‘ »

<• ’NAUJIENOS, . 7 %
1739 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608 •
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, vorsui labai priešinosi katalikų 
bažnyčia, bet Mrs. Arpesel'a pa
sisakė norinti, kad ir pavėluo
tai.'gauti laisvę. . ,

EDISONAS llB| VAhWJilAI 
i £ t ę < jį • 4 • k * - *
u KĄiįlą Edisonų. įyjlajjjęę \įe- 
na.$P joĮj^įetelių, ir dar per 
slenksty, žengdamas ,ir besis
veikindamas su išradėju tarė: 

*— Mielasai, argi negalėtum 
palengvinti sau gyvenimo?

— O ką būtent turėčiau da
ryti? — paklausė Edisonas.

. — Matai, kiek kartų pas ta
ve ateinu, visada taip sunkiai 
varstosi 4a\o kiemo varteliai. 
Juk galėtum ką nors padaryti, 
kad jie lengviau vaplytųsi ... 
Kam betiksliai eikvoti jėgas?

— Žinoma, kam vargti. Aš 
juk ir palengvinau sau gyve
nimą tuo būdu, kad kiekvie
nas pas mane ateinąs, atida
rydamas vartelius, ištraukia 
man iš šulinio vandens’ kibi
mą. .. — paaiškino išradėjas.

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai
Apdrausti iki 520,000.
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KETVIRTOJI DAINŲ ŠVENTĖ
Ketvirtoji Dainų šventė či-| vienintelis atpildas ir atlygini- 

kagoje praėjo pakilia nuotai- mas. Vyresniųjų chorai tuos
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Subscription R.at*si
In Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
six month. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

trims mėnesiams$6.00 
vienam mėnesiui $2.00

Kanadoje:
metams ........ ............ ...... ....$22.00
pusei metų  $12.00
vienam mėnesiui - - - $3.00

ka. Ji pareikalavo daug darbų 
ne tik iš ilgai repetavusių cho
rų ir jų vadovų, bet ir iš vyk
domojo komiteto ir įvairių ko
misijų. Jiems visiems karšti 
susirinkusiųjų plojimai buvo

plojimus priėmė su patyrusių, 
daug plojimų girdėjusių artis
tų šaltumu, tačiau vaikų ma
žose širdelėse jie tikrai įžiebė 
dar didesnį entuziazmą, džiaug 
smą ir garantavo, kad iš vai-

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams____ $22.00
pusei metų______________$12.00
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Užsieniuose:
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžią Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Jo dispozicijoje yra didokos sumos pinigų įvairiausioms 
kombinacijoms. Jis gali keliones ir viešbučius apmokėti, 
jis gali duoti leidimus, ką pamatyti ir pasakyti su kuo 
visai nekalbėti; jis gali parodoms sales gauti, publiką 
suvaryti ir laikraščiuose geriausius vertinimus atmušti. 
Jeigu Ignas jo gerai įsiklausys, tai sugrįžęs Amerikon jis 
galės daug ką papasakoti.

Gaila, kad menininkas Ignas taip vėlai patyrė apie 
tas puikias kūrybos sąlygas, kurias okupantas yra suda
ręs šiandieninėje Lietuvoje. Jeigu jis būtų turėjęs pro-

kų chorų daug jaunų daininin
kų ateis į jaunimo chorus ir 
į suaugusių chorus..

Paskaičius šventės leidinyje 
sudėtus sveikinimus, galima 
matyti, kad ne tik mūsų tau
tinio gyveninio vadovai šiose 
šventėse įžiūri didelės reikš
mės rezultatus, bet ir ameri
kiečiai pripažįsta mums teisę 
džiaugtis sava kultūra, puose
lėti savas tradicijas ir bandyti 
išlaikyti svetimoje šalyje sa
vus papročius ir kalbų.

Viceprezidentas Agnew sa
vo telegramoje sako: “You are 
to be commended for your 
continued efforts to promote 
better understanding of the 
history of the Lithuanian pe
ople and their culture and tra
ditions”.

Specialias proklamacijas 
šventės proga paskelbė Illinois

‘‘Kaip pas jus rūpinamasi dailininkais!”
Vytautas Ignas, 1924 m. nepriklausomoje Lietuvo

je gimęs, Biržuose mokęsis, Vilniuje gimnaziją baigęs, 
karo pabaigoje nuo žiauraus okupanto į vakarus bėgęs, 
Vokietijoje meną studijavęs, Clevelande ir Chicagoje 
vitražus dirbęs, šiais metais tų pačių žiaurių komunistų 
pavergtoje Lietuvoje buvo suruošęs savo tapybos darbų 
parodą. Nepajėgdamas parduoti ekspresionistinių savo 
darbų laisvame pasaulyje, jis tikėjosi juos parduoti rusų 
pavergtame krašte. Matyt, kad jam nepavyko, nes po 
ištiso parodos mėnesio ir gana šiltos valdiškos spaudos 
propagandos, menininkas atidavė savo darbus valstybi
niam dailės muziejui.

Per tą mėnesį vitražistas Ignas matėsi su keliais me
nininkais — Lenino laureatais ir kitokius titulus turin
čiais vyrais ir moterimis. Jis turėjo progos nuvykti į ke
lias lietuvių ateljes, išsikalbėti su kūrėjais apie darbo są
lygas ir pasimatyti su rusais, lankančiais Vilniaus muzie
jus ir ten ruošiamas parodas. Susitiko ir su kitų rusų 
pavergtu tautų menininkais, gavusiais leidimus ir lėšų 
užsukti į Vilnių. Vienas Literatūros ir meno bendradar
bis, prikalbinęs V. Igną važiuoti į Vilnių ir parodyti sa
vo darbus, Įdėjo į savaitinį laikraštį pasikalbėjimą su pa
čiu Ignu. Savo laiku tas bendradarbis buvo aiškinęs apie 
Vilniuje esantį “Dailės” kombinatą, bet Ignas nesupra
tęs. Tiktai pagyvenęs Vilniuje ir arčiau susipažinęs su 
vietos gyvenimu jis pakeitė savo nuomonę ir apie minė
tą kombinatą. Okupanto leidžiamas savaitraštis Į Vy
tauto Igno lūpas įdėjo tokius žodžius:

“Aš vis nesutratau, kas tas dailės kombinatas...
Dabar jau žinau. Tokių dalykų Amerikoje dailinin
kai neturi ir tikėtis jų negali. Kaip Lietuvoje rūpi
namasi dailininkais! Sugrįžęs į JAV, turėsiu ką pa
pasakoti Juo labiau, kad daug ką pamačiau savo 
akimis. Kiek pas jus naujo ir gero, kaip čia gerbiami 
dailininkai, kokios puikios jiems sudarytos sąlygos 
kūrybai. Mes gi polikti patys sau... (Literatūra ir 
menas, 1971 m. birž. 19 d. 11 psl.)
Vilniuje V. Ignas turėjo progos patirti ne tiktai apie 

“Dailės” kombinatą, bet jis susitiko ir patį svarbiausią 
įvairiausių “meno reikalų” kombinatorių J. Kuzminskį.

gos komunistus anksčiau pažinti, tai jis būtų įtikintas, 
kad ne tik dabartinėje “komunistinėje” santvarkoje, 
bet ir anksčiau buvusioje “socialistinėje” santvarkoje 
visų rūšių meno kūryba buvo laisva, o menininkams dar
bo sąlygos “visuomet buvo geros”. Jis, matyt, Lenino 
raštų neskaitė. Leninas apie meną rašė ne tik prieš “pro
letariato diktatūros” įvedimą, bet jis rašė ir vėliau kai 
visa valdžia buvo jo rankose. Jis tiktai reikalavo, kad 
menininkai klausytų partijos nurodymų. Panašios poli
tikos laikosi ir Brežnevas, toki yra ir komunistų partijos 
kongreso nurodymai. Jeigu visa tai V. Ignas būtų žino
jęs, tai jam, ko gero, ir iš Lietuvos į Vakarus būtų nerei
kėję traukti...

Gaila, kad jam tiktai viena meno rūšis terūpi. Savo 
akiratį jis būtų praplėtęs, jeigu jis būtų susidomėjęs ir 
dailaus žodžio menu. Sovietų Sąjungoje, į kurią prievar
ta yra įjungta ir Lietuva, gyvena Aleksandras L Solže- 
nicinas, laimėjęs šių metų Nobelio premiją Jis yra pa
rašęs didoką skaičių vertingų darbų, bet pačioje Rusijoje 
atspausta tiktai “Viena Ivano Denisovičiaus gyvenimo 
diena”. Kiti jo veikalai atspausdinti laisvame pasaulyje 
ir išversti i įvairias kalbas.

Solženicinas iš mažens labai norėjo būti rašytoju, 
bet gyvenimo sąlygos taip susidėjo, kad jis tapo mate
matiku. Ne paprastu matematiku, bet Rostovo universi
tetą baigusiu geru matematiku. Matematika jam labai 
daug padėjo. Ji ne tik padarė jį Nobelio premijos vertu 
rašytoju, bet du kartu išgelbėjo jo gyvybę. Jis, tarnau
damas raudonojoj artilerijoj, vienam savo draugui kari
ninkui parašė laišką, kuriame labai jau atsargiai, nemL 
nedarnas vardo, suabejojo Stalino išmintimi. To užteko, 
kad gautų 8 metus sunkiųjų darbų. Miškuose jis būtų 
žuvęs,--kaip, žuvo tūkstančiai rusų karininkų, jeigu jis 
nebūtų pakviestas saugumiečiam dėstyti matematikos. 
Rašyti jis pradėjo darbo’stovykloje, besislapstydamas 
nuo čekistų. Atlikęs bausmę, jis vis dėlto rado būdus per
siųsti savo rankraščius šion Kaukazo pusėn, bet naujos 
kratos metu jie visi iš jo buvo atimti. Savo rankraščius 
jis turėjo naujai atkurti ir slaptai išsiųsti į užsienį, kad 
jie išvystų dienos šviesą.

Jeigu Ignas būtų žinojęs, kokią kūrybos laisvę turi 
Rusijoje Nobelio premijos laureatas, vargu jis būtų ta
ręs tuos žodžius, kurie atspausdinti šio rašinio pradžioje.

gubernatorius Richard B. Ogil 
vie ir Čikagos miesto meras 
Richard J. Daley. Illinois se
natas mūsų senatoriaus Frank 
Savicko rūpesčiu paskelbė 
specialią rezoliuciją nr. 178, 
kurioje sveikina visus šventės 
dalyvius ir ragina visuomenę 
šioje šventėje dalyvauti. Šiuo 
sę pareiškimuose amerikie
čiams primenama turtinga lie 
tuvių tautos istorija ir jos da
bartinė padėtis.

Lietuvos atstovas Washing
tone, sveikindamas šventės 
rengėjus, pareiškė: “IV-toji 
Dainų šventė yra vienas ženk- 
ų, kad tautinė ištikimybė iš

eivijoje bujoja. Tai patvirtina 
ne tik kompozitoriai, dirigen- 
:ai, chorvedžiai, bet ir skait
lingi įvairaus amžiaus daini- 
ninkai-ės. šis reiškinys įrodo, 
kad mes saugojame, išlaiko
me ir puoselėjame tautines tra 
dicijas. Mes jomis grindžiame 
mūsų 'tautinės kūrybos dei
mančiukus Lietuvos istorijai.”

Vyskupas Vincentas Brizgys 
pasveikino šventės dalyvius 
šiais žodžiais: “Su pagarba ir 
meile žvelgiu į jus, kurie lais
vas valandas po sunkaus dar- 
bo aukojate tokiam gražiam 
tikslui, mūsų tautos gražiomis 
dairiomis džiuginti ir savuo
sius ir kitus, kurių tarpe ten
ka mums gyventi”.

Jonas Žmuidzinas, Lietuvos 
Generalinis konsulas Kanadai: 
“Žila, daug mačiusi, iš tautos 
sielos sidabro nukalta mūs’ 
daina. Jinai nenutilo ir tada, 
kai lietuviškas žodis buvo už
rakintas vario raktu ir ji mūro 
akmenį skrodė”.

Petras P. Daužvardis, Lie
tuvos Generalinis Konsulas Či
kagoje, sveikindamas rengė

jus, Vykdomąjį Komitetą, šven
tės chorus, dainininkus, moky 
tojus, dirigentus,' ypatingai iš
kėlė prof. Juozą Žilevičių, ku
ris tebėra dainos ir muzikos 
puoselėtojas ir skatintojas. 
“Kol skambės lietuvių daina 
— kalbės lietuvių tauta”, pa
reiškė dr. Daužvardis.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnas savo sveiki
nime raštu apie dainininkus 
sako: “Jie savo daina išreikš 
laisvajam pasauliui didįjį lie
tuvių tautos laisvės ilgesį, su
stiprins pavergtojo ir laisvojo 
lietuvio ryžtą kovai dėl savo ir 
savo tėvų krašto laisvės. Dai
na įvairiais keliais prasiskverbs 
pro geležinę uždangą ir pasieks 
prispaustųjų mūsų brolių ir 
sesių širdis”.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas dr. K. Bobelis: 
“Tegul gili, jautri, skambi lie
tuviška daina sujungia mus 
arčiau, palaiko mumyse stip
rybę, padeda mums neužmirš 
ti mūsų brangios — kenčian
čios Tėvynės ir palengvina 
mūsų kasdieninę kovą dėl Lie
tuvos išlaisvinimo”.

Pasaulio LB pirmininkas 
Stasys Barzdukas rašė šventės 
komitetui: “Tai be galo dide
lės reikšmės lietuviškas tauti
nis darbas. Kol mūsų daina 
skambės — ir mes patys būsim 
tautiškai gyvi.’’

Kanados LB pirm. dr. S. Če
pas: “Jungiamės visi, kaip 
broliai ir seserys vienos tautos 
pasiryžime ir meilėje, ištiki
mybėje ir priesaikoje dirbti, 
kovoti ir ištesėti tol, kol mūsų 
tėvų žemė bus laisva nuo prie
šų.” »

JAV LB CV pirm. Vytautas 
Volertas: “Tautos ir jos kom
pozitorių kūryba mus džiugi
na; svetimuosius stebina; jau 
nimą stiprina, kuriam drąsos 
pavyzdžiu tebūna Simas Ku
dirka”.

Gamta šventei buvo, galima 
sakyti, palanki, šeštadienis ir 
sekmadienis buvo saulėti, apie 
80 laipsnių šilimos, šeštadienį 
vaikai gerokai pavargo didžio, 
joje repeticijoje, kur jie' tris 
valandas turėjo laukti draus
mingi ir tylūs, kol dirigentai 
dirbo su suaugusių chorais. 
Kaip paprastai, vaikų chorai 
šventėje buvo sutikti ypatin
gai šiltai. Salėje sėdėjo šimtai 
dainininkų tėvelių, iššukavu
sių, išglosčiusių savo artistus į 
didįjį įvykį. Mokytojų prižiū
rimi vaikai ramiai sėdėjo pa
čioje palėpėje per pirmąją 
programas dalį. O tas sėdėji

mas ar uebus pats sunkiau
sias šventės M arbas, kada no
risi ledų, kada matosi, kaip 
suaugę ne taip drausmingai 
vaikštinėja salės gale. Matyt, 
vaikų chorų tvarkos komisija, 
sudaryta iš “piktųjų” Donelai
čio mokyklos mokytojų, savo 
pareigas atliko gerai.

Palyginus su kitomis šven
tėmis, ši dainų Šventė, jos pub
lika buvo drausmingesnė. 
Programos vadovei teko tik 
vieną kartą apeliuoti į vaikš
čiojančius, pažįstamų ieškan
čius, salės gale besikalbančius 
žmones. Tuščių vietų salėje 
buvo nemažai. Tą faktą gali
ma įvairiai aiškinti, o geriau
sia — jo visai neaiškinti.

Toli sėdinčiam muzikos mė
gėjui programoje geriausiai 
patiko išpildymas šių dainų: 
‘‘Meno Daina”, žodžiai J. Tur- 
činskio, muzika J. TaUat — 
Kelpšos, diriguojama Algirdo 
Kačanausko, “Oi, lekia, lekia”, 
liaudies daina, muzika čiurlio 
nio, dirigentas V. Verikaitis, 
“Oi, toli, toli”, žodžiai J. Mikuc 
kio, muzika St." Gailevičiaus, 
dirigentas P. Armonas. Vaikų 
repertuare “penketukus” ga
vo B. Budriūno “Mūsų žemė 
Lietuva” ir J. Bertulio “Tėvy
nė šaukia”, diriguojant Stasiui 
Sližiui ir F. Strolios “šėrėm 
žirgus Gardine”, J. Kazėno “Į 
mokyklėlę” ir J. Zdaniaus “Su 
mokslu i rytojų” diriguojant 
Faustui Stroliai.

Galingai nuskambėjo ir B. 
Budriūno kantata “Lietuvos 
šviesos keliu”, žodžiai B. Braz
džionio, gerai pasiruošę savo 
partijoms buvo ir-abu solistai: 
supranas Prudencija Bičkienė 
ir bosas Jonas Vaznelis. Pub
likai nesiliaujant ploti, kanta
tos pabaiga* buvo pakartota 
antrą sykį.

Gražiausią vaizdą mačiau 
giedant himnus, kada ketu
rios nedidelės jūrų skautės ra
miai saliutavo, pakėlusios tris 
pirštus. Ęiek toliau slampinė
jo suaugę, stoviniavo kiti uni
formuoti pareigūnai. Blogiau
sias vaizdas: jauni lietuviukai, 
jis apžėlęs, kudlotas, ji “hipio” 
Uniformoje, ilgais palaidais 
plaukais, plautomis ir perplau 
tomis senomis kelnėmis, tam 
priai apsikabinę, šliaužiojo 
skersai salę, veiduose matėsi 
bukumas, sapnų, kito pasau
lio, padebesių karalystė. Gal
vojau, kaip gerai, kad dar .tu
rime dainuojančių, plojančių, 
apsi ašaroj ančių , kad ne visas 
mūsų jaunimas nuėjo patręšti 
svetimų dirvonų A. P.

M. GELŽINIS

Ar gali prof. Dr. Ivinskis 
parašyti bešališką 

Mažosios Lietuvos istoriją? 
ii

Įsiskaičius Į šią “Priėmimo Gromatą”, 
krinta į akis dideli piniginiai mokesčiai, 
daugybė darbų, kuriuos baudžiauninkas 
privalėjo veltui atlikti ir dvi važmos javų 
j tolimą Karaliaučių. Dabar mums aišku, 
kad ne Sembritzkio — Ivinskio pasaldinta 
Prūsijos baudžiavos koncepcija, bet Be- 
heim — Schwarzbacho vaizduojama rea
lybė yra arčiau teisybės.

Čia pat dar reikia nurodyti, kad Sem 
britzkis, kuris, nors ir viską vaizdavo vo
kiečiams palankiomis spalvomis, žymiai 
skiriasi nuo Ivinskio peršamos “geresnės 
teisinės padėties Prūsuose”. Klaipėdos 
apskr. istorijos 21-me puslapyje Sembritz- 
kis teigia: “Vyr. amtmonų vykdoma teisė 
buvo, pagal mūsų pažiūrą, kartis labai 
kieta, kartais labai švelni”. Reiškia, tei
sės vykdymas priklausė nuo amtinono va
lios. O Ivinskis įtaigoja, kad Prūsuose 
nebuvo sauvaliavimo!

Kitame, 22-me pusi. Sembritzkis rašo:
“Im Uebrigen hatte aber der Scharf— 

richter mit Hangen, Kbpfen, Radern, Stau- 
pen genūgend Arbeit”.

(Budelis, bendrai paėmus, korimais, 
galvų kirtimais, ant rato pririštųjų kanki
nimais ir plakimais turėjo pakankamai 
darbo.).

Daktarautas Ivinskis tai vadina geres

ne teisine padėtimi Prūsuose!
15. BĖGIMAI PRIEŠINGA KRYPTIMI — 

Iš PRŪSIJOS J LIETUVĄ
Apie tai daktarautas rašo:
“Ebenso unbedeutend sind die weni- 

gen Faile von Bauernflucht aus Preussen 
nach Litauen (CEV 334, 336;; LUB V 882; 
OrdFol 16, 1136 — 1446), obschon der Or- 
den sich zu Gegenmassnahmen veran- 
lasst sah”.

(Taip pat nereikšmingi tėra keli bau
džiauninkų pabėgimai iš Prūsų į Lietuvą... 
nors Ordinas, norėdamas juos sulaikyti, 
ėmėsi priemonių.)

Čia vėl sunkiai tėra suprantamas dak
tarauto faktų pastatymas. Vienoje eilėje 
jis sako, kad tik keli baudžiauninkai te
bėgę iš Prūsų į Lietuvą, o kitoje eilutėje jis 
teigia, kad Ordino valstybė ėmėsi priemo
nių bėgimams sulaikyti. Ar Ordino vals
tybė būtų į kelis reiškinius kreipusi vals
tybinį dėmesį? Tikrai, kad ne! Bet kuo
met bėgimai iš Prūsų buvo virtę masiniais, 
tuomet ir Ordinas įjungė valstybės apara
tą kovai su tokiu jam žalingu reiškiniu.

Daktarantas, kuris rėmėsi Scmbritz- 
kiu, be abejo paskaitė pastarojo čia pat 
padėtą nuomonę apie bėginius iš Prūsų į 
Lietuvą. Įdomu, kodėl p. Ivinskis tuomet 
vengė šitas Sembritzkio mintis paskelbti? 
Jos, turi būti, netiko į jo peršamą Lietu
vos vaizdą. Sembritzkio Klaipėdos aps
krities istorijos veikalo 15 ir 16 puslapyje 
skaitome:

“Baudžiauninkų pririšimas prie ūkių 
paveldimos baudžiavos keliu nebuvo nei 
sauvaliavimas, nei kietumas, bet gudri 
priemonė, pavartota prieš žmones, kurie 

prie laisvės dar nebuvo pripratę ir kuriuo
se tebesilaikė keliavimo instinktas. Taip 
jie gana dažnai nakties metu apleisdavo 
savo vietoves, ypač, jei jie negalėdavo 
jose pragyventi, nenorėdavo atlikti prie
volių arba girtavimu ir blogu ūkininkavi
mu prasiskolindavo”.

Toliau Sembritzkis paduoda žinią, ras
tą Staats-Archiv Foliant 692 fol. 117, ku
rioje teigiama, kad “Tėvas išėjo per sie
ną ir paliko sūnui praskolintą ūki, kuria
me nebuvo nei sėklos nei duonos grūdų”.

Ir iš savęs jis dar prideda: “Tuomet 
baudžiauninkai dažnai pabėgdavo per 
sieną, kad nereikėtų kareiviu tapti”.

Dr. Julius Triebel knygoje “Die Fi- 
nanzverwaltung des Herzogtums Preussen 
von 16^0 — Leipzig, 1897 pusi. 105 
taip rašoma: “Buvo kasdieninis reiški
nys, kad, kuomet ūkininkams mokesčiai 
virsdavo nebepakeliama našta, jie palik
davo ūkį ir turtą ir išeidavo”.

Sembritzkis iš savęs dar pridėjo: ‘‘Sa
vo turto pabėgėliai nepalikdavo; dažnai 
jie pasiimdavo visą inventorių, kuris jiems 
nepriklausė. Vienas pabėgėlis net duris ir 
langus pasiėmė.”

“Zeitschrift der Inslerburger Altertums 
gesellschaft’’ (Įsruties senovės tyrimo 
draugijos žurnalas), 1914 m., Heft 15, p. 
97 nurodo didelį skaičių nebedirbamų 
ūbų. Tai esąs įrodymas, kokios plačios 
apimties buvęs baudžiauninkų pabėgimas.

-■ Dakfarantas būtų turėjęs žinoti, kad 
Kudirkos Naumiesčio bažnvtiniai metri
kai parodo, jog daugelis šakių ir Vilka
viškio apskr. vakarinių dalių gyventojų 
buvo kilę iš Mažosios Lietuvos.

Bet kuomet patys Prūsijos vokiškieji 

administratoriai skaitlinėmis parodo dau
gybę -tuščių ir nebedirbamų ūbų, kurių 
savininkai buvo pabėgę, lietuvis dakta
rantas rašo, kad iš Prūsų į Lietuvą tepa- 
bėgę keli baudžiauninkai.

16. KURŠIŲ BĖGIMAS Į KLAIPĖDOS 
SRITĮ

Disertacijos 153-me puslapyje dakta
rantas Ivinskis rašo:

“Į Prūsus, t y. į Klaipėdos kraštą, ne
bėgo vieni lietuviai. Galima įrodyti, kad 
ten atbėgo ir didelis skaičius iš Kuršo kilu
sių atbėgėlių. Tai papildo anksčiau pa
tiektus įrodymus, kad Prūsijos geresni so
cialiniai pasilaikymai traukė pabėgėlius į 
save”.

Kadangi Kuršo kunigaikštijos vokiški 
bajorai elgėsi su savo baudžiauninkais dar 
blogiau negu Prūsuose, todėl yra galima, 
kad vieną bei kitą Kuršo baudžiauninką 
traukė ir ne daug ko geresnė Prūsijos so
cialinė padėtis.

August Seraphin, Mintaujos gimnazi
jos mokytojas, straipsnyje “ūber Auswan- 
derungen lettischer Bauern. aus Kurland 
nach Ostpreussen im 17 Jahrhundert” 
(Apie latviškų baudžiauninkų emigraciją 
iš Kuršo į Rytprūsius 17-me šimtmetyje), 
1892, Altpr. Monatsschrift, tomas 29, pa
rodo iš dokumentų, kad švedų — lenkų 
karų laikais — 1631 m. atbėgo 100 asmenų 
ir po 1655 m. atbėgo dar 180 kuršiškų šei
mų į Klaipėdą. Seraphimas niekur nesa
ko, kad kuršiai atvyko dėl geresnių sąly
gų, bet pusi. 328 ir 329 teigia, kad kariški 
veiksmai išvarė kuršius iš gimtinės. Jis 
rašo taip: “Die Grūnde dieser Auswande- 
rung... dass die Verhaltnisse des zwar 

neutralen, tatsachlich von Polen und 
Schweden misshandelten Herzogtums Kur 
land den Anlass zu dtesem Ereignis gebo- 
ten haben.”

(šios emigracijos priežastis buvo padė
tis Kuršo hercogystėje, kuri nors ir neu
trali, tikrenybėje buvo lenkų ir švedų 
žiauriai skriaudžiama)

17. TEISYBĘ' DĖL TEISYBĖS AR 
TEISYBĘ DĖL LIETUVOS?

Po pirmojo pasaulinio karo Vokietijo
je sužydėjęs vokiškasis nacionalizmas jau
tėsi pašauktas nešti Lietuvai “aukštesnę 
kultūrą” ir “ūkišką gerbūvį”, tikėdamas 
už tai paimti Lietuvą į Vokietijos globą, 
mažų mažiausiai sudaryti su Lietuva 
muitų uniją. Atrodo, kad buvo laikotar
pis., kuomet lietuviški studentai Vokieti
jos universitetuose pasisėmė ne vien aka
deminių žinių, bet grįžo Į Lietuvą su geru 
vokiečių nacionalistų mokslišku — idėji
niu bagažu. Taip Vokietijoje paruoštasis 
lietuvis Dr. Būga parodė savo moksliškuo
se darbuose tokį paslaugumą vokiškam 
nacionalizmui, kad jis stipriai užgavo jau
ną lietuvišką nepriklausomybės sąvoką.

Vokiečiai mielai priėmė mūsų dakta- 
rantų disertacijas ir jas vertino aukštais 
laipsniais. Jie godžiai gaudė jaunųjų 
mokslininkų pareiškimus, juos citavo, 
apibendrino ir jais mielai rėmėsi. Būgos 
paskelbtą žemėlapį (Jis neseniai, 1971 m. 
balandžio 26 d., buvo įdėtas Naujienų 4- 
me puslapyje), kuris parodo, kad 13-me 
amž. lietuviai nepriėję prie Kuršių Ma
rių ir kad visas Klaipėdos kraštas tebebu
vęs kuršiškas, jie net į mokyklų vadovė
lius įdėjo l (Bus daugiau)
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Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
. 2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki-11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
'• INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St.
Tek: 925-8296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tek: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Rezid. tehhi Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t

Jaunatves nuotaikas prisiminus
Rašo Džld

Anais senais laikais, maž
daug prieš 53 metus, kartu su 
kitais savo metų jaunuoliais 
buvau susižavėjęs trapiomis 
to meto svajonėmis ir kartu su 
jais dainavau:

“Tą seną svietą išardysim
Iš pat jo pamatų. Ir tuoj 
Naują 'pasauli pastatysime. 
Kas buvo nieks, tas bus \

, viskuo.
Tai jau bus paskutinė 
Mūs’ kova prieš skriaudas. 
Internacionalas
Mums laisvę tikrą ras”.

Visą savo gyvenimą buvau 
nuoširdus žmogus. Ką dariau, 
tai dariau iš širdies. Tą gies
mę taip pat giedojau iš širdies. 
To meto kalbėtojų buvau įti
kintas, kad tame “sename 
sviete’’ iš tikrųjų buvo labai 
daug skriaudos ir neteisybės.

Ne vien chore nuoširdžiai 
giedojau, bet ir to meto lape
lius noriai nešiojau, kaišiojau 
į pašto dėžutes, kad tiktai 
žmonės. skaitytų ir suprastų. 
Lapeliai ragino pasipriešinti 
ir sukilti prieš skriaudėjus.

Savo fordeliu aš net keturis 
vyrukus vežiojau i Blue Is
land, prie Libby dirbtuvės,
kad jie galėtų tuos lapelius 
platinti darbininkų tarpe. Pa
vakare tie keturi vyrukai kai
šiojo lapelius į dėžutes, o aš, 
neramiai sėdėdamas forde, 
dairiausi, ar kas nepastebės ir 
neprivers bėgti. Bet viskas ge
rai pasibaigė. Lapelius jie iš
nešiojo, į forduką sulipo ir vi 
si laimingai parvažiavome na
mo, į Bridgeportą.

Tuo metu tokia buvo lietu
viško jaunimo tikyba. Dirbo
me iš pasišventimo, kad bau
di “sukeltume prieš skriaudė
jus”.

Atsišaukimi] mums neužte
ko. Pačioje 1919 metų pradžio 
je Chicago je buvo leidžiama 
Žarija. Ji ėjo par prieš Vilnį. 
Nešiojau ir aš tą laikraštį. Ne
galiu užmiršti vieno atsitiki
mo. Pasiūliau Žariją vienam 
lietuviui. Jis pasižiūrėjo į laik 
rasti, pasižiūrėjo į mane ir 
tarė: —Kai aš tau, vaikeli, del
nu vieną patrauksiu, tai tu 
pats pamatysi žarijas...

Tada buvo tokia gadynė. Kaip 
dabar užėjo hipių gadynė, 
taip tais laikais jaunimas bu- 
.vo susižavėjęs “naujuoju pa
sauliu”. Jis dirbo, kad “nau
jame pasaulyje” nebūtų skriau 
dų, kad pasaulyje sužydėtų 
vienybė, brolybė ir lygybė

Šiandien praėjus 53 me
tams, kraštas, kurio atstovai 
tiek daug kalbėjo apie “naują 
pasaulį”, apsitvėrė spygliuo
tom vielom, apsistatę karei
viais ir apsistatę šunimis, kad 
iš “naujo pasaulio” į “seną pa
saulį” niekas neperbėgtų. O 
jeigu kas bėga, nesugeba pa
bėgti ir patenka į > “naujo pa
saulio” sargų rankas, tai tam 
Sibiras ir kalėjimas. ,

Vieri prie Berlyno gėdos sie
nos, iš “naujo” į “senąjį pa
sauli” bėgant, žuvo virš šimto 
žmonių. Jeigu gėdos siena bū
tų išgriauta, tai, ko gero, “nau
jame pasaulyje”, liktų tiktai 
keli žmonės. Vakarų Berly
nas, ta bolševikų apsupta “sa 
la”, išaugtų į daugiaukštį 
dangoraižių miestą. Ten kiek 
vieną dieną šimtai amerikie
čių ir kitų tautų žmonių ke
liauja, kad pamatytų, kaip 
atrodo rytų Berlynas. Užten
ka žengti kelis žingsnius, kad 
pamatytum dideli skirtumą, 
du kraštutinumus: Vakarų

GRAD1NSKAS

Vai: U—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2S5C West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef4 PRospect ’6-5084

Kuraitis
Berlyne automobiliai visur | 
zvimbia, teatrai pilni žmonių, 
šaligatviuose prie stalų geria I 
alų. Vaizdas malonus. O rytų 
Berlyne tik vienoj gatvėje gali 
pamatyti geresnius namus. 
Anksčiau ta gatvė nešiojo Sta
lino vardą, o dabar jau pava
dinta Markso alėja.

Rytų Berlyne žmonės vaikš
čioja it musmirių apsiriję. 
Žvairai pasižiūri į turistus ir 
pavydi. Jeigu jie galėtų, tai iš 
antro aukšto šoktų į vakarų 
Berlyną, bet negali. Komu
nistų pastatyta gėdos siena ne
leidžia.

Prieš keliolika metų Mask
voje taksi vairuotojas man ir 
kitiems turistams pasakojo, 
kad “Mes pasivysime Ameri
ką”. Man atrodė, kad tas tak
si vairuotojas nuoširdžįai ti
kėjo tuo, ką man pasakojo. Jis 
tikėjo “nauju pasauliu”, kaip 
savo laiku aš juo tikėjau, kai 
minėtą giesmę giedojau. Bet 
laikas kiekvieną žmogų moki
na, jei iš gyvenimo faktų jis 
nori pramokti. Man atrodo, 
kad laikas žmoniją kiekvieną 
dieną mokina, kuriuo keliu jai 
geriausia eiti j didesni visų 
žmonių gerbūvį.

Kruščiovas pasigyrė, kad 
jis palaidos Ameriką. Bet gy
venimo tikrovė yra visai kito
kia. Jie turi didelio vorgo, kad 
badas jų pačių nepalaidotų. 
Jie kreipiasi Į Ameriką ir čia 
perka kviečius, perka galvi
jus, perka Įvairiausias maši
nas ir samdo specialistus, kad 
apmokytų juos tas mašinas 
vartoti.

VĖSINTUVU I 
j KIEKVIENAM \ 

NAMUI, NORS IR SENAM
2512 W. 47 ST. — FR 6-19^8 
LIETUVI, EIK PAS LIETUV1I j 

4; - ... _ —'j

“naujo pasaulio”, kada komu
nistai pralenks Ameriką, bet gy
venimo tikrovė jį kasdien vis la
biau įtikina, kad Rusija toliau 
ir toliau atsilieka nuo Amerikos. 
Jam taip pat turėtų atsiverti 
akys, kad Sovietų Sąjungos va
dai kasdien vis biauriau meluo
ja apie esamą ar būsimą “nau
jąjį pasauir • Protingesnieji 
žmonės tuojau pastebėjo jų 
skleidžiamą apgaulę, labiau at-

Rusai tiek toli nuėjo, kad iš 
“laidojamos Amerikos” yra 
priversti pirkti 750 milijonų! 
dolerių vertės dirbtuvę sunk
vežimiams gaminti. Per 53 
“socialistinės ir komunistinės
statybos” metus jie nepajėgia
pasistatyti dirbtuvės sunkve
žimiams gaminti. Jiems rei
kalingi “mirštantieji ameri
kiečiai”, kad ne tiktai pasta
tytų dirbtuvę; atvežtų ir įreng
tų mašinas, bet kad amerikie
čiai išmokytų rusus, kaip tas 
mašinas vartoti. Tai parodo,
koks yra komunistinės valsty
bės mechaniškas patyrimas.

Reikia neužmiršti, kad so
vietinė valdžia laukia iš ameri
kiečių dar daugiau. Ji nori, 
kad Amerikos inžinieriai pa
rodytų rusams, kaip nutiesti 
tokius kelius, koki yra Ame
rikoje.

Amerikiečiai turės pagaminti 
automobilius ir nutiesti rusams 
greitkelius, kuriais žiemą ir va
sarą tūkstančiai sunkvežimių 
galėtų vežioti medžiagas ir pre
kes. Užtruks 15—20 metų, kol 
Rusijoje šioje srityje bus pada
ryta pažanga ... jeigu tais greit
keliais bus vežiojami darbinin
kai irprekės, o ne čekistai ir ka
riai.

Suairlakun y ir

PRANEŠIMAI

— Eržvilko OrGogiško Klvibo puS- 
metinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, liepos 7 d., Talman salėje, 4500 S. 
TaUnan Avė., 8 vaL vak. Nares pra
šome atsilankyti, nes po šio susirinki
mo bus atostogos. Rugpiū&o men. 
įvyks klubo piknikas, todėl reikia ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.

Nut, rast.

. DOLORES BRAZIŪNAS
Pagal tėvus Pommerin

Mirė 1971 m. liepos 5 dieną, 9:00 vai. ryto. Gimusi Aberdeen, 
South Dakota.

Paliko nuliūdę: vyras Edward, 2 sunūs — Thomas ir Glenn, mo
tina Agnes ir tėvas Herman Pommerin (Aberdeen, So. Dakota), uoš
viai Pranciškus ir Petronėlė Braziūnai ir jų šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Li- 
tuanica Avenue.

Penktadienį, liepos 9 dieną 9:00 vai. ryto bus lydinta iš ko
plyčios į šv. Dovydo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Dolores Braziūnas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnūs, tėvai, uošviai ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. TeL 927-340L

JOHN JANKAUSKIS
Gyv. 3812 So. Emerald Ave., Chicago, DI.

Mirė 1971 m. liepos mėn. 5 dieną, 6:45 vai. ryto, sulaukęs 89 me
tų amžiaus. Gimęs Rusijoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Anna (Schlakaitis), 3 dukterys — Anna 

McCoy, Mary Decina, Joanne Moog, sūnus John Janis, 6 anūkai, 5 
proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Lithuanian Evangelical Lutheran Society nuo 1903 m.
# Liepos 7 d. 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Bourne koplyčio

je, 6541 So. Kedzie Avenue.
Penktadieni, liepos 9 dieną 1:00 vai. popiet bus lydimas iš ko

plyčios į Concordia kapines, Forest Park, HL
Visi a. a. John Jankauskis giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys, sūnus, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių Direktorius Bourne. Tel. 737-3232.

Vienerių metų mirties sukaktis

CHARLES KATELLO
Gyv. 4416 W. Jackson Blvd.

Mirė 1970 m. liepos mėn. 7 d., sulaukės 80, metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Ona, gimusi Bagdonaitė, sū

nus Albert, marti Margaret, du anūkai — Dennis ir Janet, 
ilgametis draugas Frank Stanionis, ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Visi Charles Katelės giminės, draugai ir pažįstami me
tinės sukakties proga kviečiami gražiuoju prisiminti ve
lionį.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus, giminės.

ANNA DAVIDA1TIS

Gyv. 931 W. 6 Avė., 
Michigan City, Ind.

Mirė 1971 m. liepos 5 d., 5:45 
vai. ryto. Gimusi Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: vyras John, 
sūnus Stanley David ir jo šeima, 
duktė Stella Saurint ir jos šei
ma, sesuo Agnes Ramanauskis 
ir jos šeima, 4 anūkai, vienas 
proanūkas, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketvir
tadieni. liepos 8 d. 1 vai. popiet 
P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 S. 
Halsted St.

Šeštadieni, liepos 10 dieną 
10 vai. ryto bus laidojama Lie
tuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Anna Davidaitis 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

5 Nuliūdę lįeka:į
Vyras, sūnus, duktė, sesuo, 
anūkai, proanūkas ir 
giminės.

Laidotuvių Direktorius P. J. 
Ridikas. TeL 927-1911.

DOMICĖLĖ DAULIS
Kazlauskaitė

Gyv. 7307 So. Campbell Avė.
Mirė 1971 m. liepos 6 dieną, 10:00 vai. ryto. Gimusi Lietuvoje, 

i Luokės par., Užkapių kaime.
| Paliko nuliūdę: sūnus Edward, marti Ano, anūkė Elaine, sesuo 

Stella Cook su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Lietuvoje liko 3 broliai — Stanislovas, Juozapas ir Aleksandras su 

i šeimomis.
Trečiadieni, 3 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 

koplyčioje, 2533 West 71st Street.
Penktadienį, liepos 9 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

| į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Domicėlė Daulis giminės, draugai ir pažįstami nuošir- 
| džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse: ir-suteikti jai. paskutinį patar- 

J į; uavimą įr atsisvėikiniiąą, i ■. • ': V , 1 J'/ i ” ■

Nuliūdę lieka:
Sūnus, sesuo, giminės.

į Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. TeL 476-2345.

KEMK1TE TUOS KiZNiKiLLi.
KURIE GARSINASI 

•^NAUJIENOSE”

ROY R. ?tTRQ (PUTRAMENTAS) 
5525 Sa. Harlem A... — SM-1220

' I, I / \ I ' K į '
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Tclcfondi: PR 8-0833 'Ir PRPETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

* A* 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-9

■ I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I aikštė: automobiliams pastatytiI —/

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLVIO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID j|

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds .7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS ČIENĄ 
IR NAKTĮ

I

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Marquette Parko Lietuvių Namų 
Savininkų Organ, narių susirinkimas

Marquette Parko Lietuviu Namęi Savininku Organizacijos nariai birželio 19 dienos susirinkime nutarė vieningai 
protestuoti prieš pigiu namu ir sporto stadijono statybą jy apylinkėje. Visi pasirašė iš anksto paruoštą protestą, 

kuris buvo įteiktas atsakomingiems miesto pareigūnams.
Foto V. Noreikos

Susirinkimas ivvko birželio 
18 d. parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw Avenue. Susi
rinkimą atidaręs, pirmininkas 
Juozas Bacevičius pranešė, 
kad netekome dviejų narių — 
Elzbietos Misevičienės ir Ago
tos Menelga; taip pat prisimi
nė mirusius organizacijai nusi
pelniusius asmenis — Naujie
nų redaktoriaus Martyno Gu
delio žmoną Mariją Gudelienę 
ir Joną Pakel, Chicagos Tau
pymo ir Skol. B-vės preziden- 
-ą. Mirusieji pagerbti atsisto
jimu, o pirm. Bacevičius jų 
šeimų nariams ir giminėms 
išreiškė nuoširdžią užuojautą. 
Po to, padaręs pranešimą apie 
siaubingojo Birželio Įvykius 
Lietuvoje, paprašė susirinku
siųjų prisiminti žuvusius išve
žimų metu ir mirusius tremty-1

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti i Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6, 
19, 26 ir rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME ffaBy INSURED
LOANS SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AYE.)

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Ivairiy prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

V r

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. —. Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai. _

V. VALANTINAS
Y

' ---.... - .. - ------- - 1 1... ■»
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
Įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

•_____________ .. .... _ ................. ... ........... ...... ___..
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je lietuvius.
Vicesekretorius Stasys Pat- 

laba pristatė šiuos naujus na
rius: Antaną ir Mariją Sko- 
džius, Povilą ŽumbakĮ, Geor
ge Joniką, Justiną Šidlauską, 
Joną Kauną, Aleksandrą Die
ki, Petrą ir Mariją Baltramo- 
nius, Liudą Stašaiti, Joną Baub 
Ii, Igną ir Teodorą Serapinus, 
Anthony ir Augustą Stulpinus, 
Baimundą ir Janiną Merkius.

Pirm. Bacevičius padėkojo 
naujiems nariams už Įstojimą 
ir tuo būdu prisidėjimą stip
rinti mūsų organizaciją. Po to 
pristatė i ši susirinkimą atvy
kusius svečius: 15-to wardo 
seniūną F. Lawlor, 13-to war
do seniūną Cosimir Staczcuk, 
Brighton Parko L. N. S. O. pir 
mininką Praną šulą ir tos or
ganizacijos atstovus Antaną

. MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
iš Įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

TeL: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. t

CHICAGO. ILL. 60629
c ■ —-z

į Marmą, Zuzaną Girdvainytę, 
ponią Izokaitienę ir Petrą Gu- 
zikauską su ponia.

Mokesčių teikalu pirminin
kas Bacevičius patarė, kad jei 
kas turi mokėti daugiau negu 
9*4%, tai turi nuvykti Į aseso
riaus Įstaigą Chicagoje ir ten 
užpildyti pareiškimo blanką. 
Tada jo mokesčių byla bus 
peržiūrėta.

Sekė sporto stadiono ir pi
giųjų namų statymo svarsty
mas. Sporto stadiono klausi
mas buvo aptartas mūsų orga
nizacijos valdybos pasitarime 
birželio 15 d. Pasisakyta prieš 
tą sumanymą. Vadinasi, bu
vo išreikšta nuomonė, kad: 
sporto stadionas mūsų koloni
jai būtų nenaudingas.

Kaip žinia, C. H. A. yra nu
mačiusi 13-tame ųr 15-me 

;warde statyti namus piliečiams 
kurių pajamos yra mažos. To
kių namų pastatymas reikštų 
tai, kad Į Marquette Parko ko
Joniją, kuri yra lietuviškiau
sia, kur yra susitelkusios Įvai
riausios lietuvių kultūrinės 
Įstaigos, atsikraustytų nepa
geidaujamas elementas. Kad 
to neįvyktų, pirmininkas ragi 
no visus vieningai veikti.

Kalbėjo adv. Ch. Kai, kuris 
yra juridinis organizacijos pa
tarėjas. Jis irgi griežtai pasi
sakė prieš sporto stadioną bei 
statymą namų, ikurie būtų 
skiriami, taip sakant atėjū
nams. Vadinasi, asmenims iš 
kitur, o ne vietos gyventojams.

Jau ir taip neturime pakan
kamai vietos poilsiavimui, pa
reiškė Kai,, todėl mes neturi
me niekam užleisti nei vienos 
pėdos žemės. Jis ragino sku
biai veikti ir organizuotai gin
ti savo reikalus.

F. Lawlor nurodė būdus, 
kaip sėkmingiau ginti savo 
reikalus. O tie būdai: pritrau
kimas kaip galima didesnio 
skaičiaus narių Į organizaciją, 
kuri turi būti dar labiau su
aktyvinta. Veikimas turi būti 
vieningas. Jei organizacija 
būtų tik popierinė, tai ji ma
žai tegalėtų nuveikti. Bet kai 
valdyba savo užnugaryje turi 
dideli skaičių veikliu nariu, 
tai ir su ja labiau skaitomasi. 
Be jūsų paramos, pareiškė 
Lawlor, aš ir labai norėdamas 
jums padėti, mažai ką tega
lėčiau. Bet su vieninga jūsų 
parama, tikiuosi, mes daug 
ką galėsime atsiekti.

Casimir Staszcuk, kalbėda
mas Įvairiais kolonijos reika
lais, pabrėžė, kad jis pagei
dauja būti informuojamas 
apie Įvairius kolonijos reika
lus. Girdi, kai aš žinosiu, ko 
jūs siekiate ir kokie yra daugu 
mos pageidavimai, ir kai žino 
siu, kokią turiu jūsų paramą, 
aš drąsiau ginsiu jūsų reika
lus.

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

Išsamiai išdiskutavus spor
to stadiono ir C. H. A. namų 
statymo klausimus, Petras Ja 
sas pasiūlė abu projektus al- 
Imesti. Juozas Skeivys pasiū
lymą parėmė.

Pirmininkas paprašė susi
rinkusius pasisakyti: balsuoti 
už pasiūlymą, ar prieš jį. Di- 

1 dėlė balsų dauguma pasisakė 
už pasiūlymą. Vadinasi, už 
abiejų projektu atmetimą.

Pirmininkas Bacevičius įtei 
ikė pažymėjimus F. I.awlor’ui, 
C. Staszcuk’ui ir J. Potempai 

j už jų pasitarnavimą mūsų or
ganizacijai. Jie visi Įrašomi 
garbės nariais.

Vicepirmininkas Juozas Bag 
džius pranešė apie valdybos 
mėnesio bėgyje atliktus dar
bus mūsų kolonijos pagerini
mui. Jis prašė narius pranešti 
valdybai pastebėtas negeroves.

Baigdamas susirinkimą, pir 
mininkas Bacevūčuus padėko
jo nariams už skaitlingą daly
vavimą susirinkime bei jų 
kantrybę ir dėmėsi. Prašė būti 
pasiruošusiams ginti savo ko
lonijos reikalus. Yra paruoštos 
dvi peticijos: viena sporto sta
diono reikalu, o kita — C. H. 
A. namų statymo reikalu. Pra
šė. po tomis peticijomis rinkti 
parašus. Neturintieji peticijų,- 
jas gali gauti jo raštinėje, 6455. 
S. Kedzie Avė. Stasys Patlaba

Pasiimkit paminklus, 
duokit gyvenimą

Reikalas išsaugoti Vilniaus 
senamiestį, apsaugoti nuo nyki
mo įvairius architektūros pa
minklus, tai daug kam lietuvių 
rūpimas klausimas. Bet, kaip 
“Komj. Tiesoje”, geg. 27 d. nu
rodė S. Radišauskaitė, Vilniaus 
senamiesčio gyventojai kalba: 
“Pasiimkit tuos savo pamink
lus, tik duokit žmonišką gyve
nimą”. Gal jie teisūs, bet vis- 
vien žvilgsnis krypsta į Vilniaus 
senamiesčio išlaikymą.

Jo plotas nėra didelis — pu
santro hektaro. Jis turi apie 60 
gatvių ir skersgatvių ir blogiau
sia, kad kai kuriomis senamies
čio gatvėmis vyksta didelis ma
šinų transportas, dėl vibracijų 
jau nugriuvęs vienos bažnyčios 
bokštas. Siūloma iš senamies
čio iškelti fabrikus, gamyklas, 
sandėlius, bazes.

Vilniuje yra 72, o Kaune 24 
vad. respublikinės reikšmės pa
minklai, gi visos Lietuvos ar
chitektūrinių paminklų sąrašuo- 
es yra apie 700 objektų, kuriuos 

: reikia ar... reikėtų prižiūrėėti.
Lietuvoje veikia ir paminklų 

restauracinės dirbtuvės, su apie 
500 žmonių. Deja, nusiskun
džiama, kad spaudoje nespaus
dinami jokie projektai, nepasa- 
kojama apie architektų ieškoji
mus, bandymus. Reikia apie 
paminklus žinoti ir reikia pra
tęsti jų amžių -į- tai pabrėžia
ma šių dienu spaudoje Vilniuje.

(E)

TRUMPAI

— šiomis dienomis pradėsi
me spausdinti A. Vilainio - Šid
lausko reportažą apie “Užmirš
tąją Dievo gatvę”. Ta gatvė yra 
Bridgeporte, o josios gyventojai 
yra lietuviai.

— Nijolė Audėnienė, Gedimi
nas Alinskas, Juozas Kurilavi- 
čius, Milda Kvedarienė ir Anta
nas Rubonis, Elizabeth. N. J., 
sudaro V. Kudirkos lituanisti
nės mokyklos tėvų komitetą. 
Mokyklą darbais ir lėšomis re
mia daugelis plačios apylinkės 
lietuviškų organizacijų. Mokslo 
metų užbaigimo iškilmėse visi 
galėjo pasidžiaugti bendro dar
bo gražiais rezultatais.

— Akt. Vitalis Žukauskas bai
gė slavų dramos ir literatūros 
studijas magistro laipsniu New 
Yorko universitete.

— Sol. Stasys Citvaras birže
lio pabaigoje išvyko iš New Yor-

KELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

BOOKKEEPER. Experienced in pos
ting ledgers, preparing payroll and 
closing books. , Also experienced in 
hospital claims. Pleasant working 
conditions. Compensation according 
to experience. Automotive experien
ce desired but not necessary. For 

appointment call Mr. JAMES, 
729-6000

NUGENT VOLKSWAGEN, INC.
301 WAUKEGAN RD.. GLENVIEW

WAITRESSES
Full and part time for Country club 
in Skokie. Tuesday through Sunday. 

Over 21. Own transportation. 
Pleasant working conditions. 
Call Mrs. LUCILLE NICHOL

OR 6-0300

BEAUTICIAN
Vicinity Pulaski and North Ave.

One operator full time.
CALL

528-0074 after 6 P. M.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

CARPENTERS WANTED
Experienced Man. 
Rough and trim. 

Phone for appointment.

771-8586

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS BUTAS ramiems 
suaugusiems asmenims. 

Skambinti telef. 523-4109.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BRIGHTON PARK GROCERY MEAT 
MARKET, fixtures and stock. 2-story 
building, with 1—2 bedroom apt., and 
1—3 bedroom apt. Also 1 story bldg, 

with store and 2 bedroom apt.
Price S47,000.

BRIGHTON PARK TAVERN, fully 
equipped. 2 story brick, second floor 
2 bedroom apt.. 2 car garage. Will 

consider contract.
Price $23,500.

PHILIPPE BROS. REALTY 
Call 358-1800

BEAUTY SHOP FOR SALE
'Well established Business. 5 Chairs, 

7 Dryers. Newly Remodeled.
Vic. Humboldt Park Area.

Est. 35 yrs. 
CALL..

HU 9-4868

OPERATE YOUR OWN CLEANING 
SERVICE. Part-time or full time sel
ling new equipment, tested supplies, 
and know how. Priced at $1,375, plus 
tax. Write for further information.

BEVERLY MAINTENANCE 
PRODUCTS 

9825 So. CRAWFORD
Evergreen Park, Illinois 60642

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMŲ BALDAI

JO % iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 6^421
6200 So. WESTERN AVE.

ko valstijos į Braziliją, kurioje 
jis anksčiau gyveno. Visą ke
lionę jis žada atlikti dviračiu. 
Ji užtruksianti apie metus lai
ko.

— Algis Butkus iš New Yorko 
valstijos tarnauja kariuomenė
je, Vietname. Jo bataliono laik
raštis jį paskelbė birželio mėn. 
kariu. Aprašymas apie jį yra 
baigiamas lietuvišku sakiniu — 
aš ateinu namo.

— Saulius Augustinas, Gage 
Parko bukšt. mokyklos abitu
rientas, gavo Illinois valstijos 
stipendiją.

— Nemira Stauskaitė yra 
Chicago Lawn apylinkėės Kiva- 
nis klubo sporto instruktorė. 
Šį pavasarį ji baigė Illinois uni
versitetą’ Circle campus.

— Mike Zaukas, Archer parko 
vyr. prievaizda, sudarė sąlygas 
apylinkės vaikams stovyklauti 
dienos metu šiame parke. Apy
linkės vaikai ir jų tėvai yra labai 
patenkinti šia programa ir M. 
Zaukos pastangomis. (

— Ignas Labanauskas, Juozas 
Lekys, Ona Kilikauskienė ir 
Marta Tilindienė gavo Ameri
kos pilietybę.

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESINLAIS IŠS1MOKĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
11 ------X

A. A L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

——— ■

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAibrook 5-8063!__ s

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI
Namų pardavimas, pirkimas.’ 

Įvairus draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 Sc. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551

1339 State St., Lemont, III. 
TEL. — 257-5542

| A. T V i R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: Republic 7-1941 
v------------------------------- ----------------

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

stogus, langus, dažau, sutvarkau 
elektra ir t. t.

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna ap drauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 

«uto motorai, stabdžiai, 
tune-ups Ir t. t.

4824 So. CALIFORNIA AVE, 
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- Į 
tiu. gyvybės, svei-l 

katos ir biznio.
Patogios Išsimokė-į 

limo sąlygos.
BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 I

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kroštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, ||1. 60632. T«I. YA 7-5980

TERRA
Br»ng«nyMi, LalkrodHM, Dovanai 

viloms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

REMXI'/r' TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

SUGALVOTA — PADARYTA
SVEIKAS MEDINIS modernus vi

duj, graži gatvė, arti Maria HS., dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18.600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 
pajamų metams, Brighton Parke. Kai- 

1 na $50,000.
6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 

vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. S26.800.

2 BUTŲ MŪRINIS, 4 ir 5 kamb., 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
S26,500.

5 BUTŲ GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb., virš $7,000 pajamų, 
du blokai nuo parko. S47,000.

1% AUKŠTO 20 metų mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porčiai, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas, platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužprašo — S33.500.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdų sklypas už 
$10,900.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke. _

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvnas. 41-ma ir Camnbell.

PUIKUS BUNGALOW. Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie CaHfornia Avė.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

10 BUTŲ, mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

6% KAMB.. 18 metų mūr., šil. gazu, 
Įrengtas rūsys. 2% vonios. 2 autom, 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
$26.960.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apvlinkė 47tos ir 
Pulaski. $37 500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28.900.
, 3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši

lima gazu. aluminijaus langai, centri
nis vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 4714)321

ELK GROVE — BY OWNER
3 bdrm, ranch, attach, gar.. 1% baths, 
erptg., buil-in O/R. central air.. S/S, 
disposal, w softner, stereo throughout, 
18x24 patio w/brk. B-B-Q, 18 ft. pool, 
fenced yard & storage shed. Many 

extras. Must see.
$34.900. Tel. 439-0393

FOR SALE BY OWNER
5400 WEST — .1300 NORTH

■ Deluxe brick 2 flat 5 room 3 bed
room each. Full basement. Hot 

water gas heat. 14 years old.
Lo .Ws 

Call 763-9236

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į nauius ir senug na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE. 

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

BUY 0.1 
SAVING! 
BONDS

•WHERE YOU BANK OR WORK


